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ONS HEERLIJKE
VOORJAAR
met Keurslager Keulen

De koude winterdagen verdwijnen
rustig en maken plaats voor het
mildere voorjaar. Mooie zonnige
dagen waar iedereen op gewacht
heeft. In het voorjaar hoor je de
vogels vroeg fluiten, de kalfjes en de
lammetjes springen in de wei. De
aangename voorjaarszon maakt de
mens gelukkig en vrolijk. In de bomen
en planten verschijnt de prachtige
kleurrijke bloesem. Tijd om naar
buiten te gaan en te genieten. Niet
alleen van de mooie natuur, maar
ook van het heerlijke eten van uw
keurslager.

PROEF DE LENTE
Het voorjaar heeft ieder jaar zijn vaste mooie momenten en belevenissen op het
programma staan (ervaar een voorproef van deze momenten in deze flyer).
Slagerij Keulen heeft voor al deze bijzondere gelegenheden smakelijke ideeën.
Of het nu voor een picknick, een BBQ, een tapas of een buffet is. Laat u verrassen en
vraag of kijk voor meer informatie op www.keulen.keurslager.nl
Ieder voorjaar heeft zijn eigen seizoensgerechten & specialiteiten uit onze eigen
regio. Denk aan ons vers Limburgs lamsvlees, onze Limburgse asperges en onze
eigengemaakte Limburgse vleeswaren. Uitermate geschikt voor alle mooie dagen in
de lente. Proef en geniet!

MOEDERDAG
PASEN

De paasdagen zijn de typische dagen,
waar we met de hele familie bij elkaar
komen, om samen te zoeken en te
genieten van de verstopte paaseitjes.
Vervolgens gaan we gezamenlijk aan
tafel om ze te gaan bevrijden van hun
schil. Met paasdagen verzorgt onze
keuken én catering afdeling, al uw
wensen wat betreft het ontbijt, koude
en warme buffetten, tapas plankjes of
andere lekkernijen. Wij wensen
u vrolijk pasen!
Zie onze Paasfolder en
caterings folder.

Ieder jaar op de 2de zondag van mei
is de dag dat we onze moeders gaan
verwennen, dit dat zij het hele jaar voor
ons klaar staat en zorgt dat we al onze
spullen opgeruimd en netjes hebben
klaar staan. Dit is de dag en de kans
dat we haar eens even in het zonnetje
kunnen zetten, zoals het geven van een
van onze ontbijtboxen of noem het maar
Moederdag boxen .
Vraag naar flyer met onze cadeauboxen,
voor alle gelegenheden.
Een ander heerlijk alternatief is een
buffet of wat dacht je van onze toffe
tapas plank.
Vraag naar onze caterings folder.

Lente
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kriebe

KONINGSDAG
Op 27 april viert Nederland de verjaardag van onze Koning Willem Alexander. Een
verplichte vrije dag voor veel Nederlanders. Met andere woorden een dag om samen
met familie en/of vrienden culinair te genieten.
Dat gaat zeker lukken met bijvoorbeeld een heerlijk buffet. Het aansteken van de
barbecue is altijd een optie. Slagerij Keulen helpt u natuurlijk graag hierbij.
Gezamenlijk een mooie dag en vooral een smaakvolle dag maken op de verjaardag van
onze Koning. Bekijk onze caterings folder óf onze BBQ folder!

HEMELVAARTDAG &
PINSTEREN :
Zes weken ná het paasfeest vieren we
Pinksteren, Hemelvaart is 10 dagen
vóór de Pinksteren. In deze periode
van de lente wordt het langzaamaan
heerlijk zomerweer. Tevens de
periode dat de schoolkinderen nog
twee weken vrij hebben vóór de
grote zomervakantie. Het voorjaar is
uitermate geschikt om de Barbecue
aan te steken, heerlijk grillen met een
biertje of een wijntje. Genieten van de
lange avonduren met een super lekker
stukjes vlees en een drankje . Het lijkt
wel een Zwitsers leven gevoel.

VADERDAG
Op de 3e zondag van juni vieren we Vaderdag. De dag dat we onze vader eens extra
verwennen. Nou, waar kun je een vader een groter plezier mee doen? Hij mag zich
één dag een échte Pittmaster noemen. Geef hem een échte TOP STEAK uit Limburg,
Canada, Schotland, Japan (uitermate exclusief) of uit onze Dry Aged kast voor op de
BBQ. Een ander leuke optie is een super toffe vaderdagbox met lekker vlees voor op
de BBQ inclusief een lekker lokaal pilsje. Vraag naar onze BBQ óf Pittmaster folder.

Bekijk onze BBQ folder.

ONZE SPECIALITEITEN VAN HET VOORJAAR
LIMBURGSE ASPERGES :

Limburg staat bekend om de beste asperges van Nederland. Daarom begint men
rond Pasen met het steken van asperges. De tijd van de asperges is voornamelijk
in de maand april t/m juni. Deze asperges worden 2 keer per week bij ons vers
aangeleverd om te gebruiken in onze keuken.
Welke specialiteiten maken we zélf met dit Limburgs goud :
- Onze asperge achterham (gepekeld met getrokken aspergebouillon)
- Onze asperge pastei (gebakken vleeswaar met groene en witte asperges)
- Onze asperge-hamsalade (schepsalade met verse witte asperges en onze
achterham )
- Onze aspergesoep (bereid én getrokken met en van witte asperges)
ONZE ASPERGE PAKKETTEN;
- vers gekookte asperges, voorgekookt met achterham, ei en specerijen in de
kookzak; even opwarmen in warm water en klaar is kees.
- Onze asperge ovenschotel, krielaardappeltjes met achterham, ei en witte asperges;
even 15-20 minuten opwarmen in de oven op 180 ºC.
Zie onze weekfolders!

LIMBURGS
LAMSVLEES

Het voorjaar is dé tijd voor het
lekkerste lamsvlees uit Limburg.
Heerlijk vers en sappig.
Iedere week vers aangeleverd en
dat proef je. Lamsvlees kan net als
rundvlees, iets rauw van binnen
blijven (kerntemperatuur vanaf 52 ºC )
Probeer en bestel (tijdig) onze
lamsvlees specialiteiten:
- Lamsbout met been (ideaal voor
slow coocking op b.v. Kamado)
- Lamskarbonade (naturel of licht
gekruid)
- Lamsspiesjes gemarineerd (met
Provençaalse marinade en olijven).
- Lamsracks (top favoriet, maar helaas
komen deze niet uit Limburg)

EVEN VOORSTELLEN: ONZE SLAGERIJ AFDELINGEN
ONZE KEUKEN

Onze keukenafdeling bestaat uit
gepassioneerde koks, die jaren lange
opleiding (en nog steeds leren) om
te komen tot een perfect gerecht. De
beste uit de regio, omdat:
- Alle soepen, sauzen en gerechten
worden bereidt met eigen getrokken
bouillon en fonds.
- Wij werken enkel met verse
ingrediënten en specerijen.
We gebruiken geen kleur- en
smaakstoffen.
- We zijn pas tevreden als alles
culinair perfect is.

ONZE SLAGERIJ HEBBEN WE VERDEELD IN VIER TOP TEAMS MET IEDER
ZIJN EIGEN GEPASSIONEERDE AFDELINGSCHEF. DEZE TEAMS GAAN
UITSLUITEND VOOR HET BESTE EN LEKKERSTE RESULTAAT!

ONS VERS VLEES

Om u te verwennen, zijn onze
vakslagers op zoek naar de beste
grondstoffen. Bijvoorbeeld:
- Ons rundvlees komt van onze
eigen boerderij, waar de dieren vrij
rondlopen in de wei of op het stro.
- Onze biologische boerderij kip komt
uit Nederland van Tante Door.
- Ons varkens, kalfs- en lamsvlees
komt hoofdzakelijk uit Limburg.
- Ons internationaal vlees is
uitgekozen tot de beste steaks
van de wereld (zie onze folder
Pittmaster).

P roef en
zelf!
ervaar het

ONZE CATERING

Onze cateringafdeling bestaat uit vakmensen die met onze topproducten
(uitsluitend uit onze eigen keuken) smakelijke buffetten en tapas maken.
-o
 nze buffetschalen bestaan uitsluitend uit eigengemaakte producten
(bijv. de koude schotel, salades en vleeswaren).
-D
 e gevarieerde tapas planken zien er overheerlijk uit.
-D
 e warme buffetten en/of warme aanvullingen passen uitstekend bij elkaar.
- I edere gelegenheid wordt een feestje met een buffet of tapas plank!

ONZE VERSE
VLEESWAREN

Onze vleeswarenafdeling bestaat
uit gepassioneerde worstmakers. Zij
hebben jaren lange kennis en ervaring
vergaard om de beste vleeswaren te
bereiden.
- I edere week worden onze vleeswaren
vers en ambachtelijk bereid.
-U
 itsluitend álles vers afgebakken en/
of gegrild.
-G
 een kleur- en smaakstoffen, géén
lactaten óf acetaten (om de uiterste
houdbaarheid te verlengen).
-A
 lles vers gesneden (van snijmachine
tot in de verpakking) en dat proef je.
- We zijn o.a. zeer trots op onze
cervelaat, onze Cacciatore en paté.

Slagerij Keulen B.V.
Kerkstraat 26
6336 BB HULSBERG
T 045 405 90 21
F 045 405 90 22
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Prijswijzigingen en druk- en zetfouten
voorbehouden. Sommigen prijzen zijn
afhankelijk van seizoen. Er wordt uitsluitend
uitgegaan van de laatste druk (2021-03)

