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Quality Meat & More

EVEN VOORSTELLEN

Beste klanten,
 
Mag ik mij aan u voorstellen?
Mijn naam is Richard Voormeulen.
Samen met mijn vrouw Shanna en mijn dochters Demi en 
Lieke woonachtig in Den Haag. Al 25 jaar ben ik werkzaam 
in het slagersvak. Jarenlang droomde ik van het runnen 
van een eigen slagerij. Deze droom wordt nu werkelijkheid 
in de prachtige slagerij aan de Wateringelaan in Voorburg.
Een winkel waar klantvriendelijkheid en service maar boven-
al kwaliteit de standaard is.

Voor u ligt het openingsmagazine van mijn Gelderblom 
slagerij, Richard Voormeulen. Zoals u wellicht al weet, zal 
ik vanaf 3 Mei de slagerij overnemen en vanaf 6 Mei met 
mooie openingsacties en een gerestylde winkel dan echt 
gaan beginnen. In dit magazine vertellen we u graag wie we 
zijn, en vooral waar we voor staan. U kunt inspiratie opdoen 
in dit magazine, en er tegelijkertijd alle openingsacties en 
terugkerende wekelijkse dagaanbiedingen vinden. Goed 
om te melden is dat wij vanaf 6 Mei ook op maandag en 
tussen de middag geopend zullen zijn.
 
Na deze korte introductie heten wij u van harte welkom in 
Slagerij Gelderblom, Richard Voormeulen!
 
Tot ziens!

 

Richard Voormeulen

Slagerij Gelderblom
Van de Wateringenlaan 69

2274 CB  Voorburg
070-3851204

voorburg@slagerijgelderblom.nl
voorburg.slagerijgelderblom.nl

Openingstijden:
 Ma t/m Vr: 8:00 - 18:00
 Za: 8:00 - 16:00

OPENINGSAANBIEDINGEN           Geldig van 6 t/m 15 mei 2021

Vers vlees
KOGELBIEFSTUK 2 stuks 6,-
Specialiteit van Richard
ITALIAANSE KIPSTEAK 3+1 GRATIS

Vlug klaar
4 BLACK ANGUS BURGERS + 4 BLACK ANGUS SAUCIJZEN Samen 10,-
Vleeswaren
100 GR. VOORBURGSE ROLLADE + 100 GR. GEROOKTE RIBEYE Samen 5,-
Salades
100 GR. CARPACCIOTAPENADE + 100 GR. GEROOKTE KIPSALADE Samen 4,-
Snacks
INDISCHE GRILLWORST OF SAMBAL KAAS GRILLWORST Hele 5,-
Kant en klaar
YAKITORI KIPPEDIJTJES 3+1 GRATIS

Gemaakt door Richard
GEBRADEN BEEF ROAST GRATIS TRUFFELTOPPINGbij 150 gram



Quality Meat & MoreRichard

DE ‘QUALITY MEAT’ SELECTIE DOOR RICHARD

‘QUALITY’ RUNDVLEES 

Een goed en smaakvol stuk vlees begint niet in de pan, 
maar al op de boerderij waar de dieren opgroeien. Alleen 
het vlees van de beste koeien, die een goed leven hebben 
gehad, komen voor ons in aanmerking om te laten slach-
ten. Omdat we precies weten waar onze koeien vandaan 
komen, kunnen we garanderen dat we de allerhoogste 
kwaliteit aan u leveren.

‘QUALITY’ VARKENSVLEES  

Diezelfde hoge kwaliteitsstandaard is natuurlijk ook op 
ons varkensvlees van toepassing. In onze slagerij vind u 
varkensvlees dat uitsluitend van Nederlandse familiebe-
drijven komt. Deze boerderijen werken volgens de strenge 
criteria van de Keten Duurzaam Varkensvlees. Dit betekent 
extra aandacht voor het welzijn van de dieren en voor het 
milieu. Zo hebben de dieren genoeg leefruimte, schoon 
drinkwater en krijgen ze het beste voer. Die kwaliteit 
proeft u terug in ons vlees.

‘QUALITY’ KIP  

Bent u een liefhebber van kip? Dan zit u bij ons goed! 
Onze kippen zijn vol van smaak en hebben een malse 
en stevige structuur. En net als bij het selecteren van ons 
rund- en varkensvlees, hechten wij ook veel waarde aan 
een goed leven van de kip. Zo is de kip van een speci-
aal ras (Hubbard) die als belangrijkste kenmerk heeft dat 
hij langzamer groeit dan veel van zijn soortgenoten. Ook 
krijgt de kip uitsluitend plantaardig voedsel waarvan 70% 
graan en heeft hij genoeg bewegingsvrijheid gehad. 

‘QUALITY MEAT’
BOVEN ALLES 
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ONZE WORSTMAKERIJ

Slagerij Gelderblom staat voor kwaliteit en dat proef je! 
Ons paradepaardje is de eigen worstmakerij in Drie-
bruggen. Hier worden naar eigen recept en ambachtelijk 
procedé de mooiste vleeswaren gemaakt door Hans en
Ada van Leeuwen. Ambacht en vakmanschap gaan hier 
hand in en hand en dat proef je! 

FILET AMERICAIN

Onze filet americain is een topproduct! Elke dag vers ge-
draaid van biefstuk tartaar en met onze eigen recept. 

GRILLWORST

Het onbetwiste vlaggenschip in onze worstmakerij zijn 
de grillworsten. Inmiddels zijn er negen smaakvarianten. 
Allemaal met hun eigen smaaksensatie. Of je nu kiest 
voor naturel, kip of bijvoorbeeld grillworst met kaas; 
altijd proef je worst van de allerhoogste kwaliteit en met 
de beste verse ingrediënten en specerijen. 
   

SAMBAL-KAAS GRILLWORST

De laatste aanwinst is de sambal-kaas grillworst. Door 
de toevoeging van sambal zou je denken dat we hier met 
een heel pittig worstje te maken hebben, maar dit is niet 
het geval. In combinatie met de gesmolten kaas zorgt de 
sambal voor een extra bite en een ware smaaksensatie. 

   

HET GEHEIM VAN ONZE WORSTMAKER...

“Grillworst is een absolute topper. Ook de hamsoorten 
doen het goed. De achterham is volgens een bijzonder 
recept, dat worstmaker Hans met niemand wil delen. De 
leverworst die hij maakt is prachtig. Laatst vroeg iemand 
hem om zijn receptuur te delen. ‘Dat is mijn grootste ge-
heim. Dat vertel ik nooit’

Hans van Leeuwen 

Filmpje
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BLACK ANGUS BEEF & IBERICO VARKEN,
VLEES MET KARAKTER! 

BLACK ANGUS

Het Black Angus Beef is een ware culinaire delicatesse 
vanwege zijn hoge graad van gemarmerdheid, die uw 
smaakpapillen verrast met een ongekende sappigheid. 
Door het vlees van deze prachtige runderen lopen minus-
cule kleine vetadertjes die zorgen voor de kenmerkende 
smaak en malsheid. 

KWALITEIT EN WELZIJN

Kwaliteit, veiligheid, traditionele veeteelt, gezondheid en 
het dierenwelzijn zijn belangrijke elementen die gelden 
op deze gekwalificeerde boerderijen, waar de Black Angus 
vandaan komt. Het is niet voor niets dat gerenommeerde 
restaurants kiezen voor dit vlees. Voor dit uitmuntende 
vlees hoeft u dus vanaf nu niet meer naar het restaurant. 
Overtuig uzelf van dit uitzonderlijke stukje rundvlees. Wij 
hebben onder andere Black Angus steaks, rib-eye steak 
en kogelbiefstuk en stoofvlees.

IBERICO VLEES

In tegenstelling tot witte varkensrassen, zijn Iberico-varkens 
met een zwarte huid afstammelingen van het mediterrane
wilde zwijn. Het zijn atletische dieren, hardlopers en gravers. 
Dankzij de structuur van hun intramusculaire vet is Ibérico 
vlees smaakvoller, sappiger en onderscheidend. Goed vlees 
heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. Gedurende 18 tot 
24 maanden wroeten en grazen de varkens rond de dehe-
sa op gras, paddenstoelen, insecten, kruiden, wat ze maar 
kunnen vinden. Van oktober tot en met maart begint het 
montanera of eikelseizoen en komen de varkens in actie.



Quality Meat & MoreRichard

CATERING EN BBQ SPECIALIST

   

BBQ

Ook voor een geslaagde BBQ bent u bij Slagerij Gelderblom 
aan het goede adres. Wij adviseren u graag met het kiezen 
van de juiste stukken vlees. Ook hier kunnen wij het u mak-
kelijk maken en een BBQ assortiment op maat aanbieden 
en u compleet ontzorgen. Aan alles is gedacht, zelfs aan 
stokbrood en natuurlijk overheerlijke sauzen.

En wilt u het eens helemaal anders doen of bent u een 
doorgewinterde BBQ fanaat? Bij Slagerij Gelderblom kunt 
u ook terecht voor eersteklas BBQ specialiteiten als picanha, 
bavette of lamsracks.

   

CATERING

Slagerij Gelderblom is al jaar en dag ‘wereldberoemd’ 
om zijn kwalitatieve en specialistische catering en buffet-
ten. Wij verzorgen uw catering en buffetten op maat en 
vanaf 15 personen. Alle warme gerechten worden warm 
in chafing dishes aangeleverd, deze krijgt u van ons in 
bruikleen. Wij leveren alles aan huis en halen de afwas 
weer bij u op.

Van salades tot stamppotten en van mooie vleesgerech-
ten tot zelfs desserts; alles is mogelijk. Samen met u kijken 
we naar wat het beste bij u past. 
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Maandag
BIEFSTUKTARTAARTJES OF CARPACCIOBURGERS 

Dinsdag
KIPSCHNITZELS (DIVERSE SOORTEN) 3+1 GRATIS
Woensdag
RUNDERGEHAKT     -     HALF OM HALF GEHAKT     -     KALFSGEHAKT

5,99

Donderdag
BLACK ANGUS BURGERS OF BLACK ANGUS SAUCIJZEN

Vrijdag
SHOARMAPAKKET (KIP OF VARKENS) 4 BROODJES + SAUS NAAR KEUZE 8,95

Zaterdag
GRILLWORST KAAS OF NATUREL 6,-

OPENINGSACTIE

Om u kennis te laten maken met de kwaliteit en het 
overheerlijke aanbod in onze slagerij, pakken we uit met 
feestelijke aanbiedingen. En dat is nog niet alles!

Een goed mes is voor een slager van groot belang. En 
bij hoogwaardig vlees, hoort een hoogwaardig mes! Vaak 
genoeg wordt er in de winkels ook geklaagd over botte 
messen. Vandaar dat wij een uniek mesje hebben laten 
maken. 

GRATIS ‘QUALITY’ STEAKMES 

T.W.V. 5,- BIJ BESTEDING VANAF 25,-

Geldig van 6 t/m 15 mei 2021

ONZE VASTE AANBIEDINGEN

3+1 GRATIS

500 gram

4,99 5,99

3+1 GRATIS

hele
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GELDERBLOM
SINDS 1984
Slagerij Gelderblom is inmiddels uitgegroeid tot een begrip 
in Midden Nederland. Wij zijn een groep samenwerkende, 
ambachtelijke slagers die streven naar dezelfde doelstelling; 
het moet gewoon goed zijn. Dat is voor ons de normaalste 
zaak van de wereld.

Wij streven naar perfectie en bieden u: Kwaliteit, innovatie, 
gemak, service & klantvriendelijkheid. Bij ons bent u geen 
nummer, maar een uitdaging. De uitdaging is om uw ver-
wachtingen te overtreffen. Onze gepassioneerde slagers 
geven u de maximale aandacht die u verdiend. Het voelt 
niet als een verplichting om boodschappen te doen, maar 
het is leuk om naar Gelderblom te gaan. Waar u advies 
krijgt van een enthousiaste vakman die de gehele dag 
bezig is om met liefde zijn producten te bereiden en u een 
passend advies te geven. 

Of het nu gaat om een goed en lekker stuk vlees, gourmet, 
barbecue, maaltijden of vleeswaren uit eigen worstmakerij, 
wij bieden u een breed assortiment en vooral smaakvol en 
altijd vers.

Daarnaast bieden wij u een groot aanbod in partyservice 
en catering met bezorging op locatie. Van salades, lunches 
en hapjes tot grote warm en koude buffetten, bij Gelder-
blom is alles mogelijk. Onze slagers maken van uw feest 
een geslaagd feest. 



Van de Wateringenlaan 69  |  2274 CB Voorburg  |  070-3851204  |  voorburg@slagerijgelderblom.nl
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 18:00  |  Zaterdag van 8:00 - 16:00

voorburg.slagerijgelderblom.nl


