
Ambachtelijke vleeswaren  
voor een verrukkelijk paasfeest!

AMBACHTELIJKE VLEESWAREN SMAKEN NAAR MEER



Tijdens de Paasdagen wordt er door velen volop genoten. De vleeswaren van Het Gouden 

Label kunnen u hierbij helpen. De producenten van Het Gouden Label hebben ook dit jaar 

weer een aantal prachtige producten geselecteerd. Zoals u van ons gewend bent zijn het 

ambachtelijke vleeswaren van hoogwaardige kwaliteit. Deze vleeswaren zijn geschikt om  

te gebruiken op elk willekeurig moment van deze prachtige dagen.  

Ze verrijken zowel ontbijt, brunch als lunch. Ook zijn ze prima geschikt als onderdeel van 

het diner of te gebruiken op alternatieve eetmomenten door ze te verwerken in heerlijke 

hapjes. Laat u verrassen door de mogelijkheden.

De Paasdagen een ideaal moment 
om met elkaar te genieten.



Gebakken lente rollade
Krokant geroosterde rollade met een kruiding van heerlijk 
krachtige ui en gedroogde bieslook. Dit geeft een mooie  
tekening in de uitstraling van de rollade.

Artikelnummer: 3023 Gewicht circa 2.000 gram

Lamsham
Sappige gekookte en gerookte Lamsham, ambachtelijk  
geproduceerd van jong en mals, Nieuw Zeelands lamsvlees. 
Door de speciale bereiding en de toevoeging van fijne  
tuinkruiden krijgt dit product zijn specifieke smaak.

Artikelnummer: 7001 Gewicht circa 2.000 gram

Gebraden paasrib
Deze gebraden varkensrib is gekruid met zongedroogde 
tomaatjes. Doordat de vleesdelen enige tijd te rusten worden 
gelegd, krijgt deze kruiding de kans om het product heerlijk 
op smaak te brengen. Echt een Paas topper!

Artikelnummer: 2030 Gewicht circa 2.200 gram

Rib Eye Argentina
Heerlijk volle, zachte Runder Rib Eye gekruid met verse 
kruiden. Gerookt op echt beukenhout, hierna worden de  
rib eye’s gekookt in eigen bouillon.

Artikelnummer: 5014 Gewicht circa 1.200 gram



Jambon du Asperge
Gekookte beenham met een decoratie van groene asperge-
puntjes, de specifieke smaak verkrijgt dit product doordat 
het wordt gekookt in een krachtige asperge bouillon.

Artikelnummer: 1013 Gewicht circa 2.500 gram

Geroosterde asperge rollade
Op ambachtelijke wijze geroosterde rollade gevuld met een 
kruiding van malse groene Aspergepuntjes.  
De asperges zorgen voor een heerlijke frisse smaak.

Artikelnummer: 3017 Gewicht circa 2.000 gram

Asperge specialiteiten



Beenham Gremolata
Knapperig geroosterde beenham met gedroogde olijven en 
peterselie. Door het toevoegen van een klein vleugje  
knoflook krijgt deze beenham net even iets extra’s.

Artikelnummer: 1021 Gewicht circa 5.000 gram

Honing gegrilde Beenham
Gegrilde beenham welke voor het grillen rijk is ingesmeerd 
met een geurige marinade van echte bloemenhoning.  
Dit geeft het product een verrassende lichtzoete smaak.

Artikelnummer: 1033 Gewicht circa 5.000 gram

Gebraden zoete plaatham
Heerlijk gebraden plaatham. De ham is gemarineerd in een 
heerlijk zoete Mango Chutney marinade.

Artikelnummer: 1191 Gewicht circa 2.000 gram

Lente Beenham
Een overheerlijke Beenham welke is gekruid met bieslook en 
Lente uitjes.

Artikelnummer: 1159 Gewicht circa 5.000 gram

Beenham specialiteiten

Mini Speenham
Speenvarken beenham is een echte beenham gemaakt van 
speenvarken. De hammetjes zijn met onderpoot en bilpijp. 
De hammen worden gezouten gekookt en gerookt en zijn 
variabel van gewicht.

Artikelnummer: 8016 Gewicht circa 2.200 gram





Filet Veston
Een op ambachtelijke wijze gerookte varkensfilet omhuld 
met een jasje van kruiden. Een exclusief en mooi product!

Artikelnummer: 2011 Gewicht circa 1.500 gram

Runderrookvlees luxe muis
Het runderrookvlees de luxe heeft niet voor niets deze naam. 
De ossenmuis is het topdeel van het rund en komt zeer tot 
zijn recht bij het produceren van ons runderrookvlees.  
Wij zouten onze producten nog op authentieke wijze  
namelijk in een pekelbad. Hierna vindt het droogproces 
plaats. Wanneer het runderrookvlees voldoende gedroogd is 
wordt het gerookt op beukenhout. Dit rookproces voegt een 
ambachtelijke en herkenbare rooksmaak aan het rookvlees 
toe.

Artikelnummer: 1001 Gewicht circa 2.200 gram

Ambachtelijk Katenspek
Ons paradepaardje! Katenspek is een zeer bijzonder product. 
Nadat de buik licht gezouten en gekruid is wordt ze  
langzaam gegaard in eigen bouillon. Daarna wordt ze zonder 
toevoeging van rookaroma’s traditioneel op beukenhout 
gerookt. Door dit proces wordt een (h)eerlijke authentieke 
smaak verkregen met een voortreffelijke zachte bite.

Artikelnummer: 2280 Gewicht circa 1.800 gram

Boeuf de Provence
Een ambachtelijk gezouten runderrookvlees variant,  
die ingewreven wordt met kruidenboter en Provençaalse  
kruiden. De combinatie van het ambachtelijke  
drooggezouten runderrookvlees met de kruiden genereerd 
een zachte smaak en, niet onbelangrijk, het kruidenjasje 
blijft ook tijdens het snijden goed zitten.

Artikelnummer: 1020 Gewicht circa 2.200 gram





Kiprollade Chili
Een overheerlijke pittig gekruide ambachtelijke kiprollade. 
Door de bereiding met chili kruiden creëren wij een product 
met een heerlijke pikante smaakbeleving.

Artikelnummer: 1801 Gewicht circa 2.500 gram

Gebraden kipfiletrollade met 
pesto kruiden
Deze gebraden kipfilet rollade is op een extra heerlijke smaak 
gebracht met groene Pestokruiden.

Artikelnummer: 9026 Gewicht circa 2.500 gram

Kalkoen pastrami
Een ambachtelijk gegaarde kalkoenborst in vel, die voorzien 
is van pastrami kruiden en daarna is gerookt op beukenhout. 

Artikelnummer: 9031 Gewicht circa 3.000 gram Kiprollade met lente ui
Deze ambachtelijke kiprollade wordt gegaard en gekruid. 
Door de verrijking met lente ui ontstaat een verrassend  
product geschikt voor meerdere doeleinden.

Artikelnummer: 8019 Gewicht circa 2.500 gram

Gebraden Kiprollade Zontomaat
Het voorjaar, dus ook de lente dient zich weer aan.  
Tijd voor een heerlijke frisse, wat lichtere vleeswaar.  
Kiprollade voorzien van gedroogde Zontomaat.

Artikelnummer: 9027 Gewicht circa 2.500 gram



Italiaans Kalkoengebraad
Je proeft de Italiaanse hartstocht terug in deze variant van 
het kalkoengebraad. Het heerlijke malse product voorzien 
van een Italiaanse kruidenmelange is een product om van te 
watertanden.

Artikelnummer: 315 Gewicht circa 3.000 gram

Kalkoengebraad asperge
Dit Ambachtelijke kalkoengebraad wordt geproduceerd van 
de kalkoenborst en vooraf voorzien van heerlijke groene 
aspergepuntjes. De magere kalkoenborst wordt vervolgens 
gekookt in een bouillon van asperge.

Artikelnummer: 9028 Gewicht circa 3.000 gram



Gegrilde honing kalkoengebraad
Ambachtelijk geproduceerd kalkoengebraad in dit geval 
voorzien van heerlijke zoete bloemenhoning.

Artikelnummer: 313 Gewicht circa 3.000 gram

Kalkoengebraad Naturel
Dit ambachtelijke kalkoengebraad is gegaard in eigen bouil-
lon en erna nog even gegrild in een ouderwetse kippengrill.

Artikelnummer: 310 Gewicht circa 3.000 gram

Gevulde Kipfilet
Kipfilet die we hebben gevuld met een heerlijke frisse, zachte 
of pittige farce. In deze serie hebben we diverse smaken, 
afhankelijk van de tijd van het jaar.  
Voorbeelden zijn: Kipfilet met een farce van dadel/monchou, 
Kipfilet met een farce van Pesto, Kipfilet met een farce van 
Mango, Kipfilet met een farce van Zontomaat, Kipfilet met 
een farce van Bospaddestoel, enz.  
Leverbaar in diepvries per stuk verpakt én in gegaard.

Artikelnummer: divers Gewicht circa 200 gram
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Nijverheidsweg 8  |  3606 AJ  Maarssen
Telefoon: +31 (0)346 - 28 49 38  |  E-mail: info@hetgoudenlabel.nl  |  www.hetgoudenlabel.nl

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden met onze vleeswaren,  

willen wij u hier graag verder over informeren. Neem dan contact met ons op om 

een afspraak te maken. 

Nijverheidsweg 8
3606 AJ  Maarssen

Tel. 0346 - 28 49 38
info@sluisvleeswaren.nl

Orlando di Lassostraat 10
5344 AC  Oss

Tel. 0412 - 62 40 99
info@zwiersvleeswaren.nl

Rumpsterweg 9
3981 AK  Bunnik

Tel. 030 - 688 21 93
info@rutting.nl

Nico Sluis Stephan Zwiers Rien Rutting
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