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DE BBQ SPECIALIST uit de regio
Wij als Top team van Keurslagerij Keulen zijn in onze regio dé
Specialist op het gebied van grillen, smoken en slow coocking.
Nergens zo uitgebreid als bij ons. Speciaal voor de échte
Pittmasters, hebben we een super assortiment van vlees uit de
hele wereld (zie hiervoor onze Pittmaster folder “Jack`s Butchery” ).
Niet alleen hebben we het uitgebreidste vlees assortiment, maar
ook de lekkerste salades en sauzen, die we allemaal met passie,
vers bereiden in onze ambachtelijke slagerij. Heeft u een feestje of
een BBQ avond voor een grotere groep, kunt u bij ons ook terecht
voor het huren van barbecues , servies en materialen, natuurlijk na
goedkeuring (het aantal materialen is helaas beperkt, m.a.w. “die
het eerste komt, die het eerste maalt” ).
Voor het reserveren van een compleet verzorgd barbecue feest
(inclusief bediening ), kan dit uitsluitend met een persoonlijke
afspraak. Deze reserveringen zijn beperkt !!!!

BARBECUE TIPS
GE EF T H ET
VL EE S DE TI JD
Het vlees NIET te sn
el
omdraaien, als het
nog aan
de rooster “plakt”, laa
t het nog
even liggen, totdat
het vanzelf
loslaat.
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NEE M DE TIJ D
Maak een barbecue op
houtskool minimaal een uur
voor het grillen aan, zodat deze
op temperatuur komt en het
rooster schoon (ontkiemd) is
gebrand.
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OL IE OP HE T VU UR.
Gooi NOOIT olie of spiritu
s op het
vuur, bij het toevoegen van
nieuwe
houtskool, om sneller we
er
kunnen grillen, i.v.m. brand te
gevaar.
Wacht liever
tot het vuur zich weer
hersteld heeft.
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GEBRUIK EEN BBQ TANG
Gebruik een BBQ tang i.p.v. een vork,
zo blijven de vleessappen meer in
het vlees
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VLEES IN DE ZON
 Zet het rauwe vlees niet in de zon
naast de BBQ, maar houd het vlees
zo lang als mogelijk in de koelkast,
dit voorkomt ziektes.
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GEM ARI NEE RD VLE ES
Haal de overtollige marinade van
het vlees af, met een papieren
doekje iets droog deppen, voordat
u het vlees op de barbecue legt.
Dit voorkomt aanbranding.

AAN MA AKB LOK JES
Gebruik liever géén chemische
(witte) aanmaakblokjes, deze
veroorzaken een “spiritus” smaak
op het vlees.

BARBECUE
AANMAKEN
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en stop daar
. Indien de
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eel deze over
rd
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BIJGERECHTEN BIJ BBQ
Serveer de bijgerechten (salades en sauzen) pas op
het ogenblik als het vlees klaar is, dit voorkomt de
groei van bacteriën op de salades.
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KR UI DE N OP VL EE S
Liefst géén zout van te vor
en op het
vlees, want zout onttrekt
het vocht
van het vlees, waardoor het
vlees iets
droger wordt.
Liefst een RUB gebruiken
, waardoor
het vlees een mooie bruine
kleur
krijgt.
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SLOW CO OK IN G
Slow cooking gebeurd voo
rnamelijk
op lage temperaturen, wa
ardoor het
stuk (meestal grotere stu
kken vlees)
langzaam de tijd krijgt om
te garen,
waardoor de vleessappen
me
het vlees blijven zitten. Vra er in
ag onze
Specialisten voor bereiding
s advies.
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VERSCHILLENDE
VUURZONES
Creëer op de barbecue verschillende
vuurzones (heet, warm, matig) .
Aanbraden op de hete vuurzone en
verwarmen op de matige vuurzone.
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BESTRIJK HET ROOSTER
Bestrijk van tijd tot tijd het rooster met wat olie.
Dit zorgt ervoor dat het vlees gemakkelijker van het rooster
loslaat.

14

SC HO ON MA KE N
BA RB EC UE
aken
Wacht niet met schoonm
de
tot
cue
rbe
van de ba
volgende dag. Maak er een
gewoonte van om direct ná
r,
het barbecueën, het rooste
n
oo
sch
is,
t
hee
g
als deze no
cue
rbe
ba
een
t
me
n
ure
te sch
ze
borstel (of staalborstel). De
r
oie
mo
en
gaat dan sneller
a.
ern
g
da
de
n
schoon da

STANDAARD BBQ ASSORTIMENT
PRIJS
PER KILO

PRIJS
PER STUK ±

Barbecueworstje naturel (3 stuks) 		
€ 2,85
Barbecueworstje pikant (3 stuks)		 € 2,85
Barbecue worstje ui (3 stuks)		€ 2,85		
Barbecue worst Texas style (3 stuks)		
€ 3,75
Hamburgers (voorgegaard)		
€ 1,45		
Cevapcici p/3 (6 stuks)		
€ 4,95
Runder hamburger 100 gr.		
€ 1,45
Kinder shaslick		
€ 1,45
Kip-ananas spies		
€ 1,65
Shaslick		
€ 1,65		
				
Hals-steaks ketjap gemarineerd
€ 13,90		
€ 1,75
Hals-steaks paprika gemarineerd
€ 13,90		
€ 1,75		
Hamlapjes gemarineerd
€ 14,90		
€ 1,75		
Varkensfiletlapjes gemarineerd
€ 15,90		
€ 1,85		
Souvlaki spies
€ 16,90		
€ 1,95		
PRIJS
PRIJS
Speklapjes gekruid
€ 13,90		
€ 1,65
PER
KILO
PER STUK ±
Spare ribs (voorgegaard) portie
€ 14,90		
€ 2,80		
Dry-aged hamburgers 170 gr.			 € 2,95
Varkensoester brochette gem.			 € 1,95
Dry-aged ribstuk
€ 28,90
Keurslager shaslick XXL 			 € 2,65
Dry-aged cote d`lote
€ 28,90				
Varkenshaas brochette gemarineerd			 € 2,25
Runder-bief
brochette
Argentina			
€ 2,95		
Varkenshaas saté			 € 2,25
Pampa biefstuk
€ 29,80
Entrecote Belgisch Blauw 200 gr.
€ 28,90				
Ribeye HZA gemarineerd 250 gr.
€ 28,90
			
Kalkoen brochette			 € 2,25
Kalfs brochette			 € 3,65
PRIJS
PRIJS
Lams brochette			 € 3,65		
PER KILO
PER STUK ±
Lams karbonade (mits op voorraad)
€ 32,50
					
Lams
racks
200
gr
€ 32,50			
Kip spies gemarineerd vers			 € 1,95

SPECIALITEITEN BBQ ASSORTIMENT

KIP SPECILITEITEN VOOR DE BBQ

Kip spies saté vers			 € 1,95
Kipfilet (voorgegaard) gem (2 stuks)			
€ 3,80		
Drumsticks (voorgegaard) gem (2 stuks)			
€ 2,90
Kip brochette (voorgegaard) Saté			
€ 2,65
Kip brochette (voorgegaard) Mistery			
€ 2,65

VOOR PITTMASTER ASSORTIMENT:
ZIE ONZE FOLDER JACK`S BUTCHERY

VIS SPECIALITEITEN
PRIJS
PER KILO

PRIJS
PER STUK ±

Zalmfilet gemarineerd
€ 28,90		
€ 3,45
Zalmfilet Teriyaki
€ 28,90		
€ 3,45		
Zalm brochette 			 € 3,45
Botervis gemarineerd
€ 28,90		
€ 3,45		
Scampi brochette knoflook			 € 3,95

VEGETARISCHE SPECIALITEITEN
PRIJS
PER KILO

PRIJS
PER STUK ±

Hamburger vega eigen			 €
Hamburger vega kaas-ui			 €
Groente brochette			 €
Groente builtje			 €
Uien brochette met paprika			 €
Portobello met kruidenkaas			 €
Exotische banaan			 €

voor
Tijd
Q
de BB

2,45
3,95
2,75
2,75
2,75		
3,95
2,65

BBQ PAKKETEN:
BBQ PAKKET 1 KINDEREN

PAKKET PRIJS P.P.

					
Barbecue worstje naturel
Hamburger (voorgegaard)
€ 2,50
BBQ PAKKET 2 STANDAARD

PAKKET PRIJS P.P.

				
Barbecue worst naturel
Runder hamburger
Hals-steaks gemarineerd
€ 4,90

BBQ PAKKET 3 POPULAIR

PAKKET PRIJS P.P.

Runderbief brochette Argentina
Varkenshaas brochette gekruid
Zalmfilet gemarineerd

€ 8,90

BBQ PAKKET 7 RUIGE MAN

PAKKET PRIJS P.P.

BBQ PAKKET 9 WINTER BBQ

PAKKET PRIJS P.P.

BBQ PAKKET 10 VEGETARISCH

PAKKET PRIJS P.P.

					
Hals steak gemarineerd
Ribeye steak HZA gemarineerd
Spare ribs (voorgegaard) portie
Dry-aged hamburger 170 gr.
€ 12,90

PAKKET PRIJS P.P.

					
Barbecue worst naturel
Runder hamburger
Souvlaki
Speklap gekruid
€ 5,90
BBQ PAKKET 4 EXTRA

BBQ PAKKET 6 EXCLUSIEF

PAKKET PRIJS P.P.

				
Barbecue worst naturel
Hals-steaks gemarineerd
Souvlaki
Spare ribs (voorgegaard) portie
€ 6,90		
BBQ PAKKET 5 SUPER

PAKKET PRIJS P.P.

Barbecue worst naturel
Hals-steaks gemarineerd
Speklap gekruid
Kip brochette (voorgegaard) saté

€ 7,90

				
Bratwurst XXL 170 gr.
Speklap gekruid
Hals-steaks paprika gemarineerd
Souvlaki
€ 7,90

					
Vegetarische hamburger
Groente brochette
Groente builtje
€ 7,90
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BARBECUE SPECIALITEITEN

uit onze slagerij

In deze folder leest u ons Standaard Barbecue assortiment, maar voor de échte
barbecue liefhebbers onder ons, is er nog meer keuze in ons assortiment. Informeer
zeker eens bij onze specialisten in de Slagerij. Wat dacht u nog van:
•B
 elgisch Blauw runderen uit eigen boerderij in Schinnen. Super mals!
•D
 ry-aged steaks. Deze Steaks zijn minimaal 3 weken gerijpt in onze eigen dry-aged
kast, waardoor dit stuk vlees een sterkere en vollere smaak krijgt.
•H
 ereford Zuid Amerikaanse steaks, met de smaak van de pampa`s uit Argentinië.
• Holsteiner ras jonge vaarsen uit Noord Duitsland. Heerlijk mals.
• Black Angus Schotland Steaks met de orginele smaak van vrijheid (Aberdeen Angus)
• Black Angus Canadese Prime Beef, uitgeroepen tot de “beste steaks van de wereld”.
•M
 ontbeliarde runderras uit de Jura streek (Zwitsers- Franse Alpen)
•R
 ubia Gallega runderras (bekendste runderras uit Noord-Spanje).
•C
 hiannina runderras (meest exclusieve ras uit de Florence streek Italië)
•B
 lack Angus Ranger Valley Australië (ongekende smaak van vlees)
•W
 agyu vlees. Wij importeren dit Wagyu vlees uit Kagoschima Japan cat. A5 – BMS
11-12
“Nieuwe” vlees stukken: door BBQ programma`s op TV, komen steeds meer onbekende
onderdelen vlees naar boven, die een andere naam (cq bestemming) krijgen, zoals de
Striploin, Picanha, Bavette; flank steak, Flat Iron steak, Brisket, Jodenhaas, short ribs en
noem maar op. Al deze varianten hebben wij normaliter op voorraad liggen.
Vraag of overleg met onze specialiste in onze slagerij. Vraag naar onze folder “Jack`s
Butchery” of kijk op onze website en selecteer de folder.

BIJLAGE VOOR BIJ DE BARBECUE
Onderstaand ziet u gerechten die u extra kunt bestellen
voor een BBQ feest. Al onze salades en sausjes worden
wekelijks vers in onze slagerij ambachtelijk bereid, zonder
kleur en conserveermiddelen.
Het brood assortiment is van top kwaliteit om zelf even
8-10 minuten af te bakken in uw oven, vlak voor gebruik.
We proberen dit assortiment steeds op voorraad te hebben,
maar het kan voorkomen, dat er een salade of saus niet
op voorraad is. Dus bestel vantevoren om teleurstelling te
voorkomen.
PRIJS PER KILO
MAALTIJD SALADES (100 - 200 gram p.p.)
Limburgse koude schotel
Pastasalade (vega)
Verse fruitsalade

€ 9,80
€ 11,90
€ 12,90

RAUWKOST SALADES (100 - 200 gram p.p.)
Kool- wortelsalade
€ 11,90
Griekse boerensalade
€ 11,90
Selderij ananas-salade
€ 11,90
Komkommer- tomaatsalade
€ 11,90
Atjar salade
€ 11,90			
Griekse Corfu salade met feta
€ 12,90			
Waldorf salade
€ 12,90			
Hawaï salade met ananas
€ 12,90		
			
SAUZEN (100 gram p.p.)
Knoflooksaus
€ 9,80
Whiskey- cocktailsaus
€ 9,80
Cajun saus
€ 11,90			
Saté saus
€ 11,90			
Party Joppie saus
€ 11,90			
Tzaziki
€ 11,90		

BROOD VARIATIES

Stokbrood wit (afbakken)
Marinade potje om brood in te wrijven
Breekbrood (afbakken)
Chiabatta wit (afbakken)
Focaccia met mozarella en kruiden (afbakken)

€
€
€
€
€

2,00 per stuk
0,75 per stuk
2,80 per stuk
3,25 per stuk
3,25 per stuk

BARBECUE SALADE SCHAAL ( 2-3 personen )

Koude schotel
Pastasalade
Griekse boerensalade
Kool- wortelsalade
Verse fruitsalade
Kruidenboter

€ 9,80 per schaal

SAUZEN TRIO POTJE (2-3 pers.)
Knoflooksaus
Whiskey- cocktailsaus
Cajun saus

€ 3,25 per potje

PANFEESTEN
Panfeesten compleet (zie varianten hieronder) zijn te bestellen met een minimum aantal van
10 personen. Deze gemarineerde reepjes kunt u eenvoudig bakken in een kleine pan óf
u huurt bij ons een van onze grote pannen, deze hebben een capaciteit van 100 personen.
Indien u een pan wilt huren overleg met een van onze medewerk(st)ers.
Bij ál deze onderstaande pakketten behoort ook een panfeest bijlage pakket, dit bestaat uit:
• verse fruitsalade
• 2 soorten rauwkost salades
• 2 soorten sausjes
Dit is exclusief brood!!!!
PANFEEST 1 SHOARMAA

Shoarma reepjes vlees
Panfeest bijlage pakket

PRIJS P.P.

€ 8,75

PANFEEST 2 GYROS

Gyros reepjes vlees
Panfeest bijlage pakket

€ 8,75

PANFEEST 3 CORFU

Gyros reepjes vlees
Aardappel schijfjes
Wokgroente
Panfeest bijlage pakket

€ 7,90

PANFEEST 4 TIROLER GRÖSLL 			

Gerookte speksnippertjes
Aardappel schijfjes
Panfeest bijlage pakket

€ 7,90

PANFEEST 5 CAJUN

Cajun reepjes vlees
Panfeest bijlage pakket

€ 8,50

PANFEEST 6 KNOBLI

Knobli reepjes vlees
Panfeest bijlage pakket

€ 8,50

PANFEEST 7 ARGENTIJNSE BIEF

Argentijnse biefreepjes vlees
Panfeest bijlage pakket

€ 9,85

PANFEEST 8 JAPANSE KIPREEPJES

Japanse kipreepjes
Rijst
Wokgroente
Panfeest bijlage pakket

€ 9,85

PANFEEST 10 VEGETARISCH 		
Aardappelschijfjes gemarineerd		
Wokgroente gekruid
Champignons gekruid
Panfeest bijlage pakket
€ 8,50

PANFEEST EXCLUSIEF HUUR
Panfeesten zijn exclusief huur van pan met gasfles. Verder zijn
de schoonmaakkosten van de pan gelijk als bij BBQ. Ook het
bezorgen en ophalen zijn gelijk aan de regels van de BBQ.

“SNEL & GEMAKKELIJK” :
BARBECUE ONLINE BESTELLEN
U kunt uw vlees of barbecue bestelling ook makkelijk
online opgeven:
1. Ga naar onze website:
WWW.KEULEN.KEURSLAGER.NL
2. Selecteer de Webshop
3. Selecteer de groep: BARBECUE
4. Selecteer de producten en de aantallen (eventueel
met een opmerking )
5. Ga naar uw winkelwagentje en selecteer BETALEN
6. Haal uw bestelling af op de opgegeven afhaaldag.
7. Klaar is kees!

VERHUUR REGLEMENTEN VAN ONZE SLAGERIJ
VERHUUR VAN BARBECUES EN PANNEN
Wij hebben meerdere barbecues en pannen in onze slagerij, die ieder jaar weer gekeurd worden op veiligheid. Wij kunnen deze
verhuren bij uw BBQ bestelling. Wél adviseren wij u om tijdig te reserveren, om teleurstellingen te voorkomen, want OP=OP !
SCHOONMAAK BORG
Bij het verhuren van een barbecue of pan, tellen wij standaard op de rekening een “schoonmaak borg” van € 20,00 voor het
schoonmaken.
Mocht u de barbecue of pan in dezelfde (schone) staat retour bezorgen als ontvangen, wordt deze borg uiteraard verrekend op
de factuur.
VERHUUR VAN MATERIALEN
Wij hebben de mogelijkheid om ook andere materialen, die betrekking hebben op een BBQ feestje, aan u te verhuren, zoals
servies, rechauds, feestbanken, statafels, en noem maar op. Reserveer tijdig, want ook hierbij geld de regel OP=OP!
Natuurlijk gaan wij ervan uit dat álle materialen in de geleverde staat retour worden bezorgd, anders worden deze in rekening
gebracht.
VRAAG VOORAF EEN OFFERTE van uw barbecue feest aan, zodat u duidelijk weet, welke kosten er staan te wachten
voor uw barbecuefeest.
BEZORGEN EN/OF AFHALEN REGLEMENT
In principe gaan wij er standaard vanuit dat u uw bestelling, inclusief de huur barbecue en/of pan, komt ophalen en retour
bezorgt, tijdens openingstijden van onze slagerij.
Laten bezorgen of ophalen door ons, dat kan ook. Wij hanteren de volgende regels :
1. Starttarief € 20,00 per keer en € 1,50 per km afstand van de slagerij
2. Bezorg- en ophaal tijden vallen in de openingstijden van onze slagerij.
3. Bovenstaande regels worden uitsluitend gehanteerd, na wederzijdse bevestiging.
AFREKENEN VAN UW BESTELLING
Mocht u bij uw BBQ vlees bestelling een barbecue, pan of andere materialen hebben gehuurd, wordt deze bestelling
pas afgerekend bij het retour bezorgen van deze materialen op de slagerij.
Deze materialen worden dan door onze medewerker gecontroleerd op aantallen en op het schoonmaken. Vervolgens
wordt eventueel de rekening aangepast (hoger of lager), zoals hierboven beschreven.

Ps wist u dat wij partner (verkoopadres) zijn van de Monolith (green egg) Kamado

SERVICEKOSTEN BARBECUE
1.	Tijdig reserveren is noodzakelijk, aangezien wij over een
beperkt aantal goed opgeleide Grillmasters beschikken.
Van tevoren zal goed afgestemd moeten worden of dit
gaat lukken om teleurstelling te voorkomen. Dit wordt
uitsluitend afgesproken én bevestigd door de grillchef.
2.	Het minimum aantal personen voor een barbecue met
bediening is 40 personen.
3. 	De reiskosten vanuit de slagerij worden gehanteerd
volgens de regels: vertrekkosten € 20,00 en € 1,50 p/km
4. 	Afdak en/of overkapping wordt verwacht door onze
Grillmaster bij regenweer, zodat hij en ál zijn materialen
droog staan tijdens het grillen.
5.	Onze Standaard Barbecue bediening bestaat uit:
a. Assortiment naar keuze met uitsluitend eigen vlees,
salades en sauzen (brood in overleg) volgens onze
winkelprijzen.
b. B
 ediening en grillen door onze vakkundige Grillmaster
(met een maximum van 4 uur)
c. Huren van de BBQ en/of pan en alle andere materialen
die nodig zijn om te grillen
d. Schoonmaken van de barbecue en alle andere materialen
e. Inclusief ons luxe wegwerpservies met bestek pochette
of in overleg porseleinen servies (incl. afwas )
f. De servicekosten zijn € 5,00 p.p. excl. vlees (zie a)
en reiskosten

Slagerij Keulen B.V.
Kerkstraat 26
6336 BB HULSBERG
T 045 405 90 21

6. Onze Exclusief Barbecue Bediening, bestaat uit
a. Assortiment:
-8
 verschillende soorten gemarineerd vlees (bief, kalf,
kalkoen, kip, worstjes, cevapcici, varken, hamburger)
- 2 soorten maaltijdsalades
- 2 soorten rauwkostsalades
- 3 soorten sausjes
- v ers gebakken frieten en vers afgebakken brood ter plekke
met toelagen
b.	Bediening en grillen door onze vakkundige Grillmaster
(met een maximum van 4 uur)
c.	Huren van de BBQ en andere materialen die nodig zijn
om te grillen
d. Schoonmaken van de barbecue en andere materialen
e. Inclusief ons luxe wegwerpservies met bestek pochette of
in overleg porseleinen servies (incl. afwas )
f. Deze kosten zijn compleet (excl. reiskosten)
€ 22, 50 per persoon
7.	Afrekenen van een geleverd (of gehuurd) BBQ feest
geschied áltijd achteraf op de openingstijden van de
slagerij. U ontvangt dan een rekening van ons. Dit wordt
gedaan om nog eventueel achtergebleven materialen te
laten terug bezorgen en/of de materielen schoon worden
retour bezorgd.

www.keulen.keurslager.nl
info@keulen.keurslager.nl
Prijswijzigingen en druk- en zetfouten
voorbehouden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor
wijzigingen in assortiment en prijzen.
Er wordt uitsluitend uitgegaan van de laatste druk (2021-05),
voorgaande folders vervallen.

