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Zoals u wellicht zult begrijpen kijken wij uit naar de prachtige periode van Kerst. Niet alleen omdat 

het een tijd is van gezellig samenzijn met familie en vrienden maar natuurlijk ook omdat lekker 

eten vaak een prominente rol inneemt in deze periode. Wij hopen dat velen van u dezelfde prettige 

gevoelens hebben bij het vooruit kijken naar de periode aan het einde van het jaar. 

Vanuit Het Gouden Label kunnen wij een steentje bijdragen aan een optimale beleving van deze 

prachtige periode. Het produceren van lekkere vleeswaren van hoogwaardige kwaliteit zit bij ons in 

de genen. Onze vleeswaren kunnen op verschillende momenten een ware traktatie zijn voor iedereen. 

In deze brochure vindt u een overzicht van enkele van onze producten. Bereid met een grote dosis 

vakmanschap zijn deze producten een ware streling voor de tong. 

Bijzondere vleeswaren voor een bijzondere tijd van het jaar. 
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Rozemarijn Porc Rib
Deze magere varkensmiddels worden gezouten, gevormd 
en voorzien van een geurige rozemarijn kruiding.  
Na een langzaam garingsproces worden zij vervolgens op 
zeer hoge temperatuur afgebakken. Hierdoor ontstaat een 
heerlijk krokant korstje en een volle smaak.

Gewicht circa 2.200 gram 
Artikelnummer: 4508

Beenham met olijven
Deze beenham wordt voor het koken gekruid met olijven. 
Door het toevoegen van een klein vleugje knoflook, krijgt 
deze ham nog net even dát beetje extra. Dit geeft deze 
ham een heerlijk volle, maar niet overheersende smaak. 
Nadat de smaken goed in de vleesdelen zijn getrokken 
worden deze hammen gekookt in eigen bouillon om 
vervolgens in de oven op hoge temperatuur te worden 
afgebakken.

Gewicht circa 5.000 gram 
Artikelnummer: 1021

Beenham gedroogde Cranberry
Deze gebakken beenham is gekruid met heerlijk zoete, 
gedroogde Cranberry’s.
De combinatie van deze malse beenham, de authentieke 
bereidingswijze, kruiden en zoete Cranberry`s maken dit 
een terechte topper!

Gewicht circa 5.000 gram 
Artikelnummer: 1147

Gebakken kerstrib mosterdzaad
Deze gebakken boerenrib welke is gekruid met mosterd-
zaadjes is niet alleen een lust voor de tong maar zeker 
ook voor het oog. 

Gewicht circa 2.250 gram 
Artikelnummer: 2022





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

Gewicht circa 2.800 gram 
Artikelnummer: 8016

Elzendaler beenham
De Elzendaler beenham is een prachtig hammetje  
gemaakt van het spierstuk met bilpijp. De ham hoeft  
alleen nog verwarmt te worden in de oven en u kunt  
genieten van een smaakvolle beenham met uitstraling.

Gewicht circa 2.200 gram 
Artikelnummer: 1084

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.

Gewicht circa 1.000 gram 
Artikelnummer: 5014

Rollade Pomodori
Krokant geroosterde varkensrollade. De rollade is  
gekruid met een smaakvolle kruiden melange van onder 
andere gedroogde zontomaat en basilicum. Een heerlijk 
frisse en smaakvolle combinatie.

Gewicht circa 2.000 gram 
Artikelnummer: 3056





Gerookte eendenrollade
Smaakvol product gemaakt van eendenborst geschikt 
voor meerdere toepassingen. Dit product is ambachtelijk 
gerookt op beukenhout.

Gewicht circa 700 gram 
Artikelnummer: 921

Wildzwijn Pastrami
Onze wildzwijn pastrami wordt bereid van de achterbout. 
Door het vlees te pekelen met smaakvolle kruiden en 
rode wijn creëren wij een heerlijke Wildzwijn Pastrami.

Gewicht circa 2.500 gram 
Artikelnummer: 789

Zwijnsrollade
Deze zwijnsrollade wordt gepekeld, gerookt en gekookt.
Uitermate geschikt voor vleeswaren en wildbuffet.

Gewicht circa 1.200 gram 
Artikelnummer: 988

Hertenham
Een Hertenham gemaakt van het spierstuk. Het product 
krijgt zijn fijne smaak door te pekelen en het toevoegen 
van een heerlijke kruidenmelange. Door het product te 
roken en te koken ontstaat een eindresultaat om van te  
watertanden. Uitermate geschikt als voorgerecht of als 
smaakmaker op een wildbuffet.

Gewicht circa 1.500 gram 
Artikelnummer: 764



Hertenpeper
Onze wildpepers worden met grote zorg op  
traditionele wijze bereid met de beste verse ingrediënten, 
de betere vleesdelen en een grote dosis vakmanschap.  
Ze worden heerlijk op smaak gebracht middels de 
lekkerste kruiden.
Leverbaar in verpakkingen van 500 gram, 1.000 gram, 
2.000 gram en 3.000 gram.

Gewicht variabel 
Artikelnummer: 7002

Kalkoengebraad bospaddestoel
Een heerlijk mals kalkoen product. Aansluitend bij de 
trend dat gevogelte producten een prominentere rol  
krijgen binnen het vleeswaren assortiment.  
Door het magere en gezonde imago van kalkoen- 
producten raken deze steeds meer in trek.  
De hele kalkoenborst wordt in vacuüm gegaard en  
verrijkt met bospaddestoelen.

Gewicht circa 3.000 gram 
Artikelnummer: 2051

Kiprollade bospaddestoel  
en truffel
Een heerlijke variatie op de kiprollade. Kip producten 
krijgen steeds meer aandacht van de consument.  
Één van de redenen hiervoor is het magere “gezonde” 
karakter van deze vleeswaren. Door een toevoeging  
van bospaddenstoelen en truffel ontstaat een product  
om van te watertanden.

Gewicht circa 2.500 gram 
Artikelnummer: 8019





Winterspek
Een spek dat op traditionele wijze wordt droog- 
gezouten en langdurig luchtgedroogd. Door de  
toevoeging van winterse kruiden (o.a. kruidnagel en  
peper) ontstaat een spek dat een goede aanvulling is in  
de winterperiode op het traditionele ontbijtspek!

Gewicht circa 1.500 gram 
Artikelnummer: 2345

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

Gewicht circa 2.000 gram 
Artikelnummer: 1020
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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

Het Wargaren 13
5397 GN Lith

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

Rumpsterweg 9
3981 AK  Bunnik

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