bestellijst bbq
Naam factuur

Naam contactpersoon

Adres

Afleveradres

Pc en woonplaats

Woonplaats

Telefoonnr

Service

Barbecue assortiment
Standaard assortiment

Ja / nee

e-mail adres

Assortiment

Aantal

Bijlages

Gem karbonade

Koude schotel

Gem Halssteaks

Pasta Salade

etc

Macaronie Salade

Aantal pers.

Komkommer tomaat
Griekse Boeren sal.
Kool wortel sal

1.Barbecue Populair
2.Barbecue Extra

Specialiteiten assortiment

3.Barbecue Extra
4.Barbecue Ruig
5.Barbecue Exclusief
Evt. Huur

Halskarbonade ketjap gemarineerd
Halskarbonade paprika gemarineerd
Halssteaks (z/b) gemarineerd
Hamlapjes gemarineerd
Varkensfiletlapjes gemarineerd
Spareribs gemarineerd (voorgegaard)
Drumsticks kerrie gemar. (voorgegaard)
Kipfilet gemarineerd (voorgegaard)
Gekruide speklapjes
Vleesfakkels gemarineerd
Spek-uien-brochette
Barbecueworst naturel
Barbecueworst ui
Barbecueworst pikant
Varkensoester brochette gemarineerd
Kipsatéspies
Saté van de fricandeau
Keurspies XXL eigen
Shaslick XXL
Shaslick spies
Kip-ananasspies
Kinderspies
Grilworstspies
Runderhamburger (100% rundvlees)
Hamburger voorgegaard

Aantal

Huur

Eventuele Opmerkingen:

Aantal

Souvlakispies van de filet
Varkensoesterbrochette gemarineerd
Varkenshaasbrochette gemarineerd
Entrecote met kruidenboter
Runderbiefbrochette Argentina
Rib-eyesteak
Pampabiefsteak
Kalfsbrochette Italiano
Lamsbrochette Provençaal
Lamskarbonade (naturel of gemarineerd)
Kipbrochette gemarineerd
Kalkoenbrochette gemarineerd
Vegetarisch assortiment
Vegetarische hamburger
Groentebrochette gekruid
Groentebuiltje
Exotische banaan

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

p/kg

± p/st

Vis assortiment

11.90
11.90
12.90
15.90
15.90
12.90
9.80
14.90
11.90
12.90

1.95
1.95
1.85
1.85
1.85
1.85
1.45
1.85
1.45
1.65
1.85
0.95
0.95
0.95
1.85
1.85
1.85
2.65
2.85
1.55
1.55
1.35
1.55
1.45
1.25

Zalmfilet gemarineerd
Zalmfilet Teriyaki gemarineerd
Botervis gemarineerd
Limburgse forel gemarineerd (heel)
Zalmbrochette gemarineerd
Scampispies gemarineerd

9.50
9.50
9.50

p/kg

± p/st

16.90

1.85
1.85
1.95
2.95
2.85
2.95
2.95
3.25
2.95
32.50
1.85
1.85

26.90
24.90
26.90
28.90
29.50
29.80
26.50

p/kg

± p/st

1.65
2.25
2.45
2.45

Barbecue Sauzen (uit eigen keuken)
Knoflooksaus
Wiskey-cocktailsaus

Zigeunersaus
Cajunsaus

Satésaus
Tzazikisaus
Partysaus

p/kg

± p/st

24.90
24.90
24.90

2.85
2.85
2.85
4.95
3.45
3.75

p/kg

± p/st

9.80
9.80
9.80
9.80
9.80
12.90
12.90

Maaltijd salades (uit eigen keuken)

p/kg

Limburgse koude schotel
Pastasalade
Macaronisalade
Fruitsalade

9.60
9.60
9.60
9.60

Rauwkost salades (uit eigen keuken)

p/kg

Kool- wortelsalade
Griekse boerensalade
Selderij-ananassalade
Komkommer-tomaatsalade
Griekse fetasalade
Waldorfsalade
Rode koolsalade
Hawaïsalade
Gemengde rauwkost

9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60

Brood

p/kg

Stokbrood (1 stokbrood = 5 personen)
Ciabatta
Breekbrood

De grill mag weer aan! Als de BBQ eenmaal lekker warm is, gaat er natuurlijk
niets boven een heerlijk stukje kwaliteitsvlees op het rooster. Wij voorzien je
graag van de meest heerlijke BBQ producten. Ontdek ons assortiment en vraag
gerust naar al onze mogelijkheden.
± p/st

± p/st

p.p.

0.50
0.75
0.75

Verdere informatie via

info@keulen.keurslager.nl
Telefonisch voor persoonlijke afspraak

Keurslagerij Keulen
Kerkstraat 26, Hulsberg
Tel. 045-4059021
info@keulen.keurslager.nl
www.keulen.keurslager.nl

Be stel
ge makkelijk
in onze
webshop!
Volg ons
op facebook

BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR MEER RECEPTEN

Keurslagerij Keulen te Hulsberg verzorgt de lekkerste barbecues en panfeesten
in de regio. Want we gebruiken uitsluitend verse en eerlijke producten,
waarvan de meeste uit onze eigen keuken komen, zoals onze worsten,
vleeswaren, sauzen, maaltijden & rauwkostsalades. Tevens kunnen wij
uw complete barbecuefeest verzorgen met servies, tafels en vakkundige
bediening vanaf 40 personen tot bijvoorbeeld 800 personen.

Aparte wensen

Panfeesten

Heeft u aparte of specifieke wensen, of wilt u
even uw barbecuefeest persoonlijk doornemen,
geen probleem en maak gewoon een afspraak
met één van onze medewerkers via info@
keulen.keurslager.nl.

Panfeesten zijn voornamelijk bedoeld voor
feestjes met grotere groepen die u lekkere
vleesgerechten wilt voorschotelen, compleet
met salades en sauzen.
Tevens is het bereiden van deze gerechten al
een leuke beleving op uw feest!

We doen er alles aan, wat in onze mogelijkheid
ligt, om u te ontzorgen en uw feest te laten
slagen.

Deze panfeesten zijn inclusief:
• Keuze uit meerdere vleesgerechten
• (reepjesvlees )
• 3 soorten rauwkostsalades
(naar wens kunt u variëren)
• Fruitsalade
• 2 soorten saus
(naar wens zou u deze kunnen aanpassen)
• Stokbrood
De keuze uit deze vleesgerechten zijn:
• Shoarma Panfeest
p.p. 8.00
• Gyros Panfeest
p.p. 8.00
• Knobli Panfeest
p.p. 8.00
• Cajun Panfeest
p.p. 8.00
• Japanse Kipreepjes Panfeest
p.p. 8.50
• Argentijnse Biefreepjes Panfeest p.p. 8.90

Tips voor een Barbecue

Barbecuepakketten

1. Neem de tijd
Maak de barbecue minimaal een uur vóór het grillen aan,
zodat deze op temperatuur komt en het rooster schoon is
gebrand.
2. Aanmaken barbecue
Maak bergjes met houtskool en stop daartussen de
aanmaakblokjes, als deze houtskool brandt, verspreid deze
over de gehele barbecue.
3. Geef het vlees de tijd
Het vlees niet teveel omdraaien. Het vlees moet gemakkelijk
van het rooster los laten.
4. Gemarineerd vlees
Geen overtollige marinade op het rooster leggen i.v.m.
verbranding. Dep het vlees iets droog.
5. Zout op vlees
Liefst géén zout van te voren op het vlees, zout onttrekt
vocht, waardoor het vlees niet mooi bruin zal worden.
Gebruik liever hiervoor een RUB (vele varianten).
6. Verschillende vuurzones
Maak op de barbecue verschillende vuurzones ( heet, warm,
matig ) zo voorkom je het aanbranden van het vlees.
7. Bestrijk rooster
Bestrijk van tijd tot tijd het rooster met olie, dit zorgt ervoor
dat het vlees iets gemakkelijker van het rooster af gaat.

1.Barbecue Populair
• Gemarineerde Halskarbonade
• Barbecueworst
• Runderhamburger (100% rundvlees)
p.p.

4

90

2.Barbecue Extra
•
•
•
•

Gekruide speklap
Barbecueworst
Souvlakispies
Runderhamburger (100% rundvlees)
p.p.

590

4.Barbecue Ruig
•
•
•
•

Gemarineerde halskarbonade
Gemarineerde kipfilet
Barbecueworst
Satéspies
p.p.

5.Barbecue Exclusief
• Runderbiefbrochette Argentina
• Varkenshaasbrochette Provençaal
• Zalmfiletgemarineerd in schaaltje

3.Barbecue Extra
•
•
•
•

p.p.

Gemarineerde halskarbonade
Barbecueworst
Souvlakispies
Satéspies
p.p.

725

725

9

80

8.
9.

10.
11.

12.

13.

Gebruik een tang
Gebruik een barbecuetang i.p.v. een vork, zo blijven de
vleessappen in het vlees.
BBQ is grillen
Serveer de bijgerechtenpas als het vlees klaar is, zo
voorkom je dat de gasten al genoeg gegeten hebben
voordat het vlees klaar is.
Aanmaakblokjes
Gebruik liever géén vieze chemische aanmaakblokjes, dit
proef je terug in het mooie vlees.
Olie op het vuur
Gooi NOOIT olie óf spiritus op het vuur bij het toevoegen
van nieuwe houtskool, wacht liever even weer, tot het
vuur zich weer heeft hersteld.
Vlees in zon
Zet het rauwe vlees niet in de zon naast de barbecue,
maar houd het vlees zolang mogelijk in de koelkast, dit
voorkomt ziektes.
Schoonmaken barbecue
Wacht niet met het schoonmaken van de barbecue tot de
volgende dag. Maak er een gewoonte van, om direct ná
het barbecueën het rooster, als deze nog heet is, schoon
te schuren met een barbecueborstel of een staalborstel.
Dit gaat vele malen sneller en de rooster wordt schoner
dan de dag erna.

Meerkosten Barbecue
Verhuur van BBQ & Pannen
Wij hebben op de slagerij meerdere BBQ`s en pannen (die
ieder jaar weer gekeurd worden) staan, die we kunnen mee
verhuren bij uw BBQ bestelling. Wél adviseren wij u om deze
BBQ en pannen op tijd te reserveren, dit om teleurstellingen
te voorkomen. Zorg ervoor dat u op tijd reserveert, bij ons
geldt: OP=OP
Verhuur van materialen.
Wij hanteren de volgende verhuurprijzen
• Barbecues (40-50 personen per BBQ)
zijn incl. gasfles
• Pannen (20-80 personen per pan)
zijn incl. gasfles
• Rechauds (incl. potjes)
• Servies porselein incl. bestek
• Afwas servies
• Feestbanken en -tafels
• Statafels

25.00

p.p.
p.p.
per set
per stuk

25.00
5.00
0.75
1.00
15.00
10.00

Tevens heeft u de mogelijkheid om bij ons rechauds, servies,
bestek, banken, etc. te huren.
Overleg met ons welke mogelijkheden er zijn.
Natuurlijk gaan wij er wel vanuit, dat de verhuurde materialen
in dezelfde staat retour komen als ze geleverd zijn. Als er
gebreken zijn, zullen deze kosten op de huurder verhaald
worden.
Borg
Wij vragen een borg voor het schoon terug leveren van de
BBQ`s en pannen van € 20.00 per stuk. Brengt u de BBQ`s
en pannen weer schoon en netjes terug, dan ontvangt u
deze borg terug.

Bezorgen & afhalen van bestelling
De kosten van een levering van uw barbecue- of
panfeestbestelling, zijn afhankelijk van de dag, het tijdstip, de
afstand en het afleveradres. Standaard rekenen wij € 20,00
per bezorging.
Servicekosten bij een BBQ-feest
Mocht u besluiten dat er bij uw BBQ-feest een vakkundig
personeelslid aanwezig moet zijn, is dit bij ons eveneens
mogelijk. Wél raden wij u aan om dit tijdig te reserveren, daar
wij ook afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van deze
personen. Het minimum aantal personen voor een bediening
(servicekosten) is 40 personen.
Deze servicekosten zijn € 4.50 per persoon (met een
minimum van 40 personen).
Welke zaken behoren bij de servicekosten:
Huur van de BBQ`s
Schoonmaken van de BBQ`s en/of pannen
Huur van de rechauds
Huur van servies en afwas
Huur van opdienbestek en andere materialen voor de BBQ
Vakkundig personeel
Het bezorgen en mee retour nemen van de BBQ`s en de
materialen
• Overleg bij BBQ welke materialen er achter blijven, die dan
wél zelf retour gebracht moeten worden.

•
•
•
•
•
•
•

