SALADEKEUKEN

Nergens krijg je zo`n lekkere en verse koude schotel
als bij Keurslagerij Keulen. Probeer weer onze
eigengemaakte koude schotel
500 gram 3.95

PAASBUFFETSCHALEN

Niet veel zin om zelf schalen op te maken, maak dan de
keuze om bij ons heerlijke Paasbuffetschalen te bestellen
• 2- óf 4- persoons Paasbuffetschaal Standaard
• 2- óf 4- persoons Paasbuffetschotel De luxe (met vis)

GOURMET SCHALEN

Toch meer zin in om te gourmetten, zie ons bekende
assortiment
• Gourmet Populair
• Gourmet Extra
• Gourmet Exclusief
• Gourmet Vis
• Ook de mogelijkheden in Fondue- óf Steengrillschalen

VERS VLEESACTIE MET DE PASEN
• 500 gram varkensfilet voor maar
• 500 gram varkensfiletlapjes voor
• 100 gram varkenshaasjes voor

4.95
4.95
0.75

Voor kant & klare sauzen voor de varkensfilet zie elders
deze folder.
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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DEZE PASEN GAAN WE GEZAMENLIJK
MET ONZE FAMILIE EN/OF VRIENDEN
GEZELLIG CULINAIR BRUNCHEN.
LEKKER MET DE EERSTE ZONNESTRALEN.
Zoals de meeste van onze klanten weten, hebben
wij al méér dan 35 jaar onze eigen runderen vrij
en los rond lopen aan de rand van het Daniker bos
(Schinnen).
Deze vrijheid, rust en ruimte en daarbij nog hoogwaardig geselecteerd voer, zorgt ervoor dat het beste
vlees met smaak bij onze in de winkel ligt, zoals:
• Heerlijke ossenhaas of tournedos
• Botermalse biefstuk of kogelbiefstuk
• Malse ribeye
• Sappige entrecote
• Gevulde runderrollades
• Malse baklapjes naturel of cajun gekruid

Gegaarde Beenhammetjes

Kent u onze eigen gemarineerde gegaarde
beenhammetjes al?
Deze zijn ideaal voor bij uw Paasbrunch!
Deze voorgegaarde Beenhammetjes wegen tussen
de 700-800 gram.
Opwarmen gaat gemakkelijk in de oven:
45 minuten op 120°C.
Even plakken snijden en op de schaal leggen.
Lekker bij deze beenham zijn onze eigengemaakte
sauzen, bereid van onze eigen getrokken fonds
Maak een keuze uit:
• Champignonroomsaus
• Peperroomsaus
• Stroganoffsaus
• Limburgse mosterdsaus
Doe er Limburgse koude schotel bij met wat
stokbrood en klaar is Kees……..

Overheerlijke Vleeswaren

Overheerlijke vleeswaren geproduceerd in onze
eigen slagerij, net als vroeger. Iedere week vers
afgebakken producten, je ruikt en je proeft de
slagerspassie. Ideaal voor bij de Paasbrunch
• Gekookte achterham superieur
100 gram 1.98
• Vers afgebakken Rosbief
100 gram 2.49
• Filet Americain vers gemaakt
100 gram 1.49
Vraag ook aan onze medewerkers naar onze
vleeswarenspecialiteiten

Soepen

Wat dacht u ervan om een Paasbrunch te beginnen
met een soepje vooraf. Al onze soepen worden
bereid van eigen getrokken bouillon.
Probeer eens onze meermaals bekroonde
goulashsoep of onze overheerlijke
champignonroomsoep met verse champignons.
Deze soepen zijn verpakt per 700 gram
(2 grote borden vol smaak)
per pot 3.95

Vleeswarenspecial

Met deze Pasen maken we weer iets speciaals in
onze worstkeuken, namelijk de Paaspastei. Een
pastei met truffels en gekookte eieren.
mmmmmmmmmm
100 gram 1.69

Vleesspecial met een verrassing

Wij hebben een leuke Paasverrassing voor u,
namelijk een Vogelnestje (Zoek het eitje in de
gehaktbal)
Vogelnestje
100 gram 1.25

Kant & Klaar Special

Vroeger met Pasen was het een traditie om als
voorgerecht een kippenpasteitje te eten.
In België noemen ze dit het “Koninginnehapje”.
Onze eigengemaakt kippenragout bereid met een
heerlijke kippenfond en verse champignons.
Als Combiklapper hebben we voor u
600 gram kippenragout met
2 stuks pasteitjes
voor maar 5.99

