Slager Dol uit Langweer wederom in de prijzen!
oorkOKT2014.qxp

19-11-14 15:55
Pagina 1

OORKOND
E
Het landelijk worstmakergilde heeft Ambachtelijk
slager Dol (de slager met nog steeds een eigen
worstmakerij) wederom diverse gouden prijzen
uitgereikt. Met een dikke 10 eindigden o.a. het
Zeeuws spek, de Langweerder droge worst, de
leverworst en het gebraden gehakt, een beloning
voor een slager met naast vakkennis ook passie
en met heel veel plezier in zijn werk.
Slager Dol, heeft aardigheid aan zijn vak, en zijn
klanten weten dat te waarderen. Naast zijn klanten
dus ook de vakjury, welke onverwachts als mystery
shopper komen winkelen, dat geeft nog veel meer
waarde aan deze anonieme kwaliteitskeuring in de
meest brede zin.
Want het betreft strenge kwaliteit keuringen met
meer dan 50 beoordelingselementen als bijv.
kruiden, vorm, geur, vetheid, en het allerbelangrijkste
uiteraard de smaak. Daarnaast nog de TNO keuring
inzake hygiëne en schoonwerken, ook daarin
scoorde Dol een dikke 10
Slager Dol is een van de laatste overgebleven
slagerijen in de wijde omgeving, en trekt dan
ook klanten uit heel Friesland en zelfs daar ver
buiten. Mensen hebben dus wel wat over voor een
betrouwbaar en met liefde gemaakt stukje vlees.
Met de feestdagen (bestel tijdig) weer in zicht heeft
de slager weer goede en leuke ideeën voor een
feestelijke maaltijd.
Magere hand geknoopte rollades daar staan ze
voor in de rij, maar ook fondue, grill, steengrill,
en of gourmet schalen. Heeft u speciale wensen,
in overleg met de slager is bijna alles mogelijk.

Welk vlees?, denk aan kalkoen,
varkenshaas, biefstuk,
en lamsvlees, maar ook
kipfilet, rundvlees, en of
gehaktballetjes. Maar ook voor
wildspecialiteiten als haas,
hazepeper, eendeborst, kwartel,
fazant, konijn, damhert, ree,
wildzwijn of zelfs kangoeroe,
(mits tijdig besteld) bent u bij
Dol aan het juiste adres.
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Voor meer info kijk op onze website www.slagerijdol.
nl of mail info@slagerijdol.nl of kijk op onze
facebookpagina en of bel ons op 0513-49 98 02
NB, wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor een
lekker stuk kaas, diverse soorten eigen gemaakte
droge worst, kant en klaarmaaltijden en verse
snert. En natuurlijk allemaal uit eigen keuken, dus
ambachtelijk bereid.
Wij heten u graag welkom in onze moderne slagerij
in het mooie Langweer.
OOK zijn, wij deelnemer aan de OVL feestdagen
actie waarmee u gratis ook nog kans maakt op heel
veel mooie prijzen.
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