GROOT VLEES
• Ribeye
• Bavette
• Entrecote

• Lamsrack
• Shortrib
• T-bone steak

BARBECUE OP
LOCATIE
RVS BBQ'S EN GAS
Wij beschikken over meerdere barbecues die met
zorg zijn onderhouden. Onze barbecues hebben
een rooster of een bakplaat en is geschikt voor
25 personen.
Voor de huur van de BBQ inclusief gas rekenen
wij een eenmalig bedrag van 17,50. Het gebruik
van onze BBQ’s is geheel voor eigen risico. Wij
verwachten de BBQ compleet en schoon terug
waarvoor wij een borg rekenen van 25,00.

Wilt u genieten van een heerlijke BBQ?
Wij verzorgen graag uw BBQ op locatie.
U geeft aan welke barbecuepakketten u wilt en
met hoeveel personen en onze BBQ-specialisten
doen de rest! U hoeft alleen nog te zorgen voor
de drankjes en eventuele tafels en stoelen. Wilt u
meer informatie over onze BBQ op locatie en de
mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons
op of kom gewoon even langs in de winkel voor
een vrijblijvende offerte. Onze medewerkers staan
u graag te woord.

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Kees de Haan, telefoon 0228-511463 of
kom gerust langs in de winkel voor een
vrijblijvende offerte.

Kees de Haan, keurslager
De Middend 70, Bovenkarspel
Tel. 0228-511463
www.dehaan.keurslager.nl

Be stel online!

Kees de Haan, keurslager
www.dehaan.keurslager.nl

Specifieke wensen? wij helpen u graag!

Het

échte
werk!
Barbecueën met écht goed vlees doet u
natuurlijk samen met de Keurslager. Wij
helpen u graag met advies, bereidingstips en
natuurlijk de lekkerste producten. Ook als het
gaat om de bijgerechten. Specifieke wensen?
We denken graag met u mee!

BBQ PAKKET 'KIND'

Per persoon

KERNTEMPERATUUR!

Om de juiste garing van het eten te bepalen, kunt
u gebruik maken van een vlees-thermometer. Steek
voor de kerntemperatuur altijd de punt van de
thermometer in het hart van het dikste gedeelte
van het vlees. Vraag uw Keurslager naar de juiste
kerntemperatuur voor het door u gekochte vlees.

KERNTEMPERATUREN

Op basis van 3 vleesspecialiteiten per kind.

• Heerlijk gekruide hamburgers
• Malse kipsaté
• BBQ worstje

CHECK DE

GROOT VLEES

4

25

RUNDVLEES

rood 48°C • rosé 55°C • gaar 70°C

KALFSVLEES

rosé 55°C • gaar 70°C

BBQ PAKKET 'BUURT'

BBQ PAKKET 'DE LUXE'

VARKENSVLEES

Op basis van 5 vleesspecialiteiten per persoon.

Op basis van 5 vleesspecialiteiten
per persoon. Wij stellen een gemengd assortiment
samen waarbij wordt gewerkt met de dagverse
producten, waaronder:

LAMSVLEES

• Kipsaté
• BBQ worst
• BBQ burger/steak du boeufburger
• Casselerrib
• Kipschnitzel
Per persoon

750

BBQ PAKKET 'DE STREEK'
Op basis van 5 vleesspecialiteiten per persoon.

• Kipschnitzel
• Satéstokje
• Varkenshaasspies
• Hamburger
• Argentijnse steak

1150

LADY PAKKET

850

• 2 stokjes saté
• Gemarineerde biefstukspies
• Varkenshaasstokje

Bestel BBQ producten via onze webshop!

Per persoon

• Kipburger
• Kipsaté
• Drumstick

725

• G emarineerde
kipschnitzel
• BBQ worst
Per persoon

725

BBQ PAKKET
'VEGETARISCH'
Op basis van 4 vegetarische specialiteiten p.p.

• Hamburger
• BBQ worst
• Groenteburger

• G ehaktballetjes
op stok
Per persoon

625

MAAK UW BBQ COMPLEET
te bestellen vanaf 4 personen

• 3 soorten salade
• 3 soorten saus
• Kruidenboter en
• afgebakken stokbrood
Per persoon

Vers fruitsalade
Pasta van het huis
Beemsterkaassalade

Op basis van 4 specialiteiten p.p.

Per persoon

rosé 55°C • gaar 70°C
gaar 75°C

Per persoon

Op basis van 5 kipspecialiteiten p.p.

rosé 60°C • gaar 70°C

KIP

• Gemarineerde biefstuk
• Kipschnitzel
• Varkenshaasmedaillons
• Biefstukspies
• Black Angusburger

BBQ PAKKET 'KIP'

Cadeautip

p.p.
p.p.
p.p.

575
1.45
1.45
0.85

de keurslager cadeaukaart

