ZIT HET WEER NIET MEE, HEBBEN
WIJ EEN GOED IDEE!

SATÉBUFFET
Minimaal 2 dagen van tevoren bestellen.
Vanaf 10 personen, per persoon:
2 stokken kipsaté warm in hotpot
Aardappelsalade
Huzarensalade van het huis
Satésaus
Stokbrood en kruidenboter
Bordjes/bestek
p.p.

»
»
»
»
»
»
»

950

BARBECUESPECIALITEITEN

» Golfstick
» Varkenshaassaté
» Saté kipfilet
» Biefstukspies
» Italiaanse spies
» Speklapje gekruid
» Barbecueworst
» Hamburger
» Grillworstspies
» Shaslick
» Gemarineerde kipfilet
» Kipdrumstick gaar
» Spareribs
» Merquezworstje
» Gemarineerde karbonade
» Procureurlapje gaar

Hoogland, keurslager
Julianaweg 31, Akersloot
Tel. 0251- 312217
info@hoogland.keurslager.nl
www.hoogland.keurslager.nl

Bestel online!

GRILLEN &

BBQ PAKKET ‘LITTLE
FRIENDS’

GENIETEN
DIRECT OF
INDIRECT GAREN?
» Direct garen: met direct garen gril
je het eten rechtstreeks boven de
hittebron. Direct garen doe je met
kleine gerechten die een korte
bereidingstijd nodig hebben.
» Indirect garen: bij indirect garen
wordt het gerecht tussen of naast
de hittebron geplaatst. dus niet
direct erbovenop. indirect garen
gebeurt altijd met gesloten deksel.
het is een perfecte methode voor
grote stukken vlees die een langere
gaartijd nodig hebben, zoals
rollade en kip!

CHECK DE
KERNTEMPERATUUR!
om de juiste garing van het eten te
bepalen, kun je 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 jouw keurslager naar de
juiste kerntemperatuur voor het
door jou gekochte vlees.

KERNTEMPERATUREN
GROOT VLEES
RUNDVLEES
rood 48°C • rosé 55°C • gaar 70°C

KALFSVLEES
rosé 55°C • gaar 70°C

VARKENSVLEES
rosé 60°C • gaar 70°C

LAMSVLEES
rosé 55°C • gaar 70°C

KIP
gaar 75°C

2 stukjes vlees p.p.
Grillworstspies
Hamburger

»
»

We gaan weer lekker buiten eten. We vieren deze heerlijke momenten
natuurlijk met het lekkerste vlees van de Keurslager. Trakteer jezelf op
onze heerlijke BBQ-producten en maak er een echt feestje van. Wij
helpen én adviseren je graag!

BBQ PAKKET
‘STANDAARD’

BBQ PAKKET
‘DE LUXE’

3 stukjes vlees p.p.
Hamburger
Kipsaté
Barbecueworst

4 stukjes vlees p.p.
Blijedijenspies
Biefstukjes gekruid
Varkenshaassaté
Procureurlapje
p.p.

»
»
»

4

75

p.p.
incl. compleet p.p. 11.00

»
»
»
»

»
»

795

incl. compleet p.p. 14.20

BBQ PAKKET
‘THE HIGHLANDER’

4 stukjes vlees p.p.
Shaslick
Kipsaté
Golfsticks
Hamburger

4 stukjes vlees p.p.
Biefstukspies
Haas op stok
Gemarineerde kipfilet
Shaslick
p.p.

6

30

p.p.
incl. compleet p.p. 12.55

»
»
»
»

915

COMPLEET PAKKET*

5 stukjes vlees p.p.
Italiaanse spies
Kipsaté
Hamburger
Procureurlapje
Golfstick of sparerib

Vanaf 5 personen
Stokbrood met kruidenboter
Aardappelsalade
Huzarensalade van het huis
Italiaanse pastasalade
Knoflook-, zigeuner-,
Bombay- en satésaus
Bordjes/bestek
25
p.p.

p.p.

755

incl. compleet p.p. 13.80

p.p.

410

DIVERSEN
Verhuur van de barbecuetoestellen is
gratis bij besteding van diverse
barbecuepakketten vanaf
10 personen, exclusief gas.
grote barbecue,
» Gas
16.00
tafelmodel 
» Gas barbecue, strijkijzermodel 9.00
» Gas barbecue, vierkant model  7.00
Bij onjuist gebruik van onze apparatuur
zijn wij niet aansprakelijk voor de
gevolgen.

incl. compleet p.p. 15.40

BBQ PAKKET ‘KEUR’

»
»
»
»
»

260

BBQ PAKKET VEGA
2 stukjes p.p.
Bietenburger
Vega braadworstje

BBQ PAKKET
‘POPULAIR’

»
»
»
»

p.p.

»
»
»
»
»
»
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SALADES

» Aardappelsalade,
200 gram üp.p. 2.50
» Rundvleessalade,
200 gram 
p.p. 2.50
met zalm,
» Lunchsalade
200 gram 
p.p. 2.70
Italiaanse
pastasalade,
» 200 gram üp.p. 2.80
fruitsalades
» Vers

per kilo 16.50

VOOR DE LIEFHEBBERS
VAN DE BARBECUE:

» Bavette
» Pulled Pork
» Entrecote
» Lamsracks/lamsbout/
lamskarbonades
Black Angus/Zuid
» Ribeye
Amerikaans
» Staartstuk Picanha
» Côte du boeuf
» T-bone steak

Dit assortiment is op bestelling
verkrijgbaar!

