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Voor u ligt onze kerstfolder 2022, die wij met de grootste zorg voor u hebben 

samengesteld.  Wij maken het thuis gezellig!!

Bij Quadakkers slagerij in Voerendaal en Neerbeek bent u tijdens de komende 

feestdagen aan het juiste adres voor smakelijke Kerstdagen met (h)eerlijke producten.

En dat al méér dan 90 jaar. 

Bent u op zoek naar een mooi gourmet-pakket, een smakelijke salade, een groot

stuk rundvlees voor in de oven of onze kerst- en eindejaarsaanbiedingen; laat u 

inspireren door dit KerstBestelBoekje van Quadakkers.  

Heeft u vragen neem dan gerust contact op met een van onze winkels.

Quadakkers Winkel Voerendaal

Furenthela 10-12, 6367 TL Voerendaal

Telefoon 045 575 12 60

Quadakkers Winkel Neerbeek

Laurentiusstraat 15, 6191 ET Neerbeek

Telefoon 046 436 06 26

Aan zet- of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend. 



KERSTAANBIEDINGEN

VAN 15 - 24  DECEMBER

prijs per 100 gram

verse rosbief 1.89

varkenshaas lang 2.09

kalkoenhaas naturel of gemarineerd 2.09

kipragout 1.59

kerstcocktail 2.25

rookvlees m.m.z. of normaal gezouten 3.69

jambon d’herbes 2.75

parma  ham 3.99

roombrie 60 % 1.29

Bovenstaande kerstaanbiedingen staan op 
de volgende pagina’s in groen aangegeven.

EINDEJAARSAANBIEDINGEN

VAN 28 - 31 DECEMBER

prijs per 100 gram of per stuk

ouderwetse koude schotel 1.19

div. soorten cocktailgehaktballetjes 1.79

saucijzenbroodjes per stuk 1.99

kip al la stoganoff (glutenvrij) 1.59

oma’s gehaktbrood 1.59

cervelaatworstje per stuk 5.25

kipcocktailsateetjes 3.09

klaverkaas contadino 1.89

Bovenstaande eindejaarsaanbiedingen staan 
op de volgende pagina’s in rood aangegeven.



HARTIGE HAPJES

saucijzenbroodje per stuk 2.25

pizza stokbroodje per stuk 2.60

hawaï stokbroodje per stuk 2.60

taco stokbroodje per stuk 2.60

quiche lorraine punt per 100 gram 1.60

ham/prei punt per 100 gram 1.60

SOEPEN UIT DE DIEPVRIES

prijs per liter (verpakt per liter of halve liter)

franse uiensoep 4.75

champignonroomsoep 4.75

bospaddestoelensoep 5.25

kippebouillon 4.75

runderbouillon 4.75

minestronesoep 5.25

limburgse mosterdsoep 4.75

londonderry soep 5.25

VLEESSPECIALITEITEN

prijs per 100 gram

indisch pikant (glutenvrij) 1.90

limburgs zuurvlees 1.75

hongaarse goulash 1.95

limburgse konijnenbout met saus

kant en klaar per stuk 7.25

kipragout 1.75

kip à la stroganoff(glutenvrij) 1.75

kip pilaf (glutenvrij) 1.75

varkenshaas in wienerroomsaus 2.31

stoofpotje van konijn met pruimen 3.35

kip balkan 1.75

tête de veau 1.75

kipragout van 15 - 24 december in de aanbieding
kip à la stroganoff en saucijzenbroodje van 28 - 31 december in de aanbieding



VEGETARISCH HOEKJE

prijs per 100 gram

groentenquiche 1.60

zalmquiche 2.25

scampi’s in duivelsaus 4.25

aardappelgratin ± 500 gram 1.25

aardappelgratin met groenten 1.35

AMBACHTELIJKE PATE’S

prijs per 100 gram

paté donker bier, luikse stroop

en rozijntjes 3.05

paté met appeltjes en spekjes 3.05

paté met sinaasappel Grand Marnier 

en mandarijn 3.05

AMBACHTELIJKE  WILDPATE’S

prijs per 100 gram

paté van wildzwijn met veenbesjes 3.39

paté van konijn met pruimen 3.39



SCHALEN OM GEZELLIG TE  TAFELEN

prijs per stuk voor twee personen 

schalen zijn standaard schalen en kunnen niet aangepast worden 

fondueschaal 14.00

biefstuk I varkenshaas I kipfilet I kalkoen I gehaktballetjes I kruidenboter

gourmetschaal Quadakkers 16.00

biefstuk I varkenshaas I kipfilet I mini saucijsjes I biefburgers I gehaktburgers I 

mini baconvinkjes I kruidenboter

steengrillschaal 17.00

biefstuk I varkenshaas I kipfilet I kalkoenfilet I lamsfilet I kruidenboter

visschaal 20.50

zeebaars I zalm I scampi I dorade I schelvis I kruidenboter 



SALADES

prijs per 100 gram

salades bieden wij dit jaar aan in een 

klein bakje I circa 250 gram

middel bakje I circa 500 gram

middel groot bakje I circa 750 gram

groot bakje I circa 1000 gram

ouderwetse koude schotel (glutenvrij) 1.35

boereneiersalade 1.60

eitje preitje salade 1.60

kipcocktailsalade 1.85

witte kipsalade 1.85

kerstcocktail (zalmsalade) 2.49

tonijnsalade met appeltjes 2.50

kerstcocktail en rosbief van 15 - 24 december in de aanbieding

koude schotel van 28 - 31 december in de aanbieding

HOLLANDS RUNDVLEES

prijs per 100 gram

runderhaas 6.40

lendebiefstuk 3.15

kogelbiefstuk 2.85

contra-filet I entre-côte 2.80

rosbief voor rosé 2.19

rosbief voor gaar 1.89

sucade 1.89

mager soepvlees 1.65

runderlap 1.99

runderschenkel 1.20

rundertong 1.05

ossestaart 0.95



GEVOGELTE

prijs per 100 gram

kalkoenfilet 2.09

kalkoenhaas naturel of gemarineerd 2.45

kipfilet 1.95

vrije uitloopkipfilet 2.95

soepkip 0.90

maiskip heel ±1000 gram per stuk 1.09

maiskipfilet 2.55

LAMSVLEES

prijs per 100 gram

lamsbout 1.95

lamskarbonade 4.75

lamslende 4.75

varkenshaas en kalkoenhaas van 15 - 24 december in de aanbieding

KALFSVLEES

prijs per 100 gram

kalfshaas 6.79

kalfsoester 3.80

kalfszwezerik 7.25

kalfsfricandeau 3.80

kalfs entre côte 3.95

kalfsschenkel 1.85

kalfstong 2.05

kalfspoulet 2.45

kalfsgehakt 1.80

kalfsworstje 1.90

VARKENSVLEES

prijs per 100 gram

varkenshaas lang 2.29

kophaas 2.05

varkensfilet 1.95

varkensfricandeau 1.79



WILDSPECIALITEITEN

prijs per 100 gram

konijnenbout 1.89

konijnenfilet 2.98

hazenbout 2.25

hazenrug heel 2.59

hazenrugfilet 5.75

reebief dagprijs

hertebief dagprijs

TAPAS ASSORTIMENT

prijs per 100 gram verpakt per 5 of 10

indische gehaktballetjes per 5 of 10 1.98

sate gehaktballetjes per 5 of 10 1.98

gebraden gehaktbal per stuk 1.75

kipcocktailsateetjes per 5 of 10 3.39

knabbelspek 2.25

oma’s gehaktbrood 1.75

oma’s gehaktbal 1.75

QUADAKKERS SPECIALS

prijs per 100 gram

jambon d’herbes 2.95

parma ham 4.25

serrano ham met rozemarijn 3.80

trevelez serrano ham 20 maanden  4.65

kerstfiguurworst 3.15

cranberry pastei 2.08

truffelsalami 5.05

notenpastei 1.85

notencervelaat 3.09

parmezaanse cervelaat 3.90

jambon hammetje ± 1000 gram 1.95

champignonroomsaus I mosterdsaus I 

pepersaus I stroganoffsaus voor bij 

jambon hammetje 1.10

sauzen alléén per halve of hele liter

jambon d’herbes en parma ham van 15 - 24 december in de aanbieding

diverse gehakballetjes en oma’s gehaktbal van 28 - 31 december in de aanbieding



OPENINGSTIJDEN ROND DE FEESTDAGEN  VOERENDAAL
Dinsdag 20 december GESLOTEN
Woensdag 21 december 08.30 - 18.00 uur
Donderdag 22 december 08.30 - 18.00 uur
Vrijdag 23 december 08.30 - 18.00 uur
Zaterdag 24 december 07.30 - 15.00 uur
Dinsdag 27 december GESLOTEN
Woensdag 28 december 08.30 - 18.00 uur
Donderdag 29 december 08.30 - 18.00 uur
Vrijdag 30 december 08.30 - 18.00 uur
Zaterdag 31 december 07.30 - 15.00 uur
Dinsdag 3 januari GESLOTEN

OPENINGSTIJDEN ROND DE FEESTDAGEN  NEERBEEK
Dinsdag 20 december 09.00 - 18.00 uur
Woensdag 21 december 09.00 - 18.00 uur
Donderdag 22 december 09.00 - 18.00 uur
Vrijdag 23 december 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 24 december 08.00 - 15.00 uur
Dinsdag 27 december GESLOTEN
Woensdag 28 december 09.00 - 18.00 uur
Donderdag 29 december 09.00 - 18.00 uur 
Vrijdag 30 december 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 31 december 08.00 - 15.00 uur
Dinsdag 3 januari GESLOTEN

SPELREGELS BESTELFORMULIER 2O22
• Bestellen voor de kerst uiterlijk zaterdag 17 december voor 15.00 uur.
• Bestellen voor oud en nieuw uiterlijk woensdag 28 december voor 16.00 uur.
• Bestellen in winkel of telefonisch. Voerendaal 045 575 12 60  Neerbeek 046 436 06 26.
• Mailbestelling voor de kerst kunnen we niet verwerken aangezien wij altijd met u de
kerstfolder doorlopen en u een afhaalnummer en afhaaltijd toegewezen krijgt.

• Afhalen in Voerendaal of Neerbeek.
• Om teleurstellingen te voorkomen bestel tijdig!!!  Vol =  Vol.
• Dit boekje omvat niet ons hele assortiment. Vraag ons verkoopteam voor meer informatie.
• Het hele team van slagerij Quadakkers wenst u fijne feestdagen en alle goeds voor 2023.


