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DE KEUZE IS AAN U
bij slagerij Keulen
U heeft bij ons de keuze uit een grote
variatie aan schalen en buffetten voor
uw feestje. De keuze is aan u!!!
Al onze top ingrediënten die het buffet
compleet maken, worden ambachtelijk
bereid in onze eigen slagerij. Denk
aan onze bekende koude schotel, onze
rauwkostsalades, onze vleeswaren
en onze warme gerechten, al onze
producten worden op onze locatie met
passie bereid.
Zo staan wij 100% garant voor onze
kwaliteit.
In de folder staat ons standaard
assortiment. Heeft u andere wensen,
laat het ons weten, dan kunnen wij
samen zorgen voor een heerlijk buffet
naar uw keuze.

PARTY BUFFET SCHALEN
Onze “Party buffetschalen” zijn kleine
opgemaakte partyschaaltjes voor
2 tot 8 personen.
Deze worden eenvoudig opgemaakt
op wegwerpschalen, waardoor u deze
eenvoudig kunt ophalen en afrekenen
in de slagerij en niet meer hoeft terug
te komen om de materialen retour te
brengen.
Voor foto`s van deze schalen zie onze
webshop. Deze vindt u op onze site
www.keulen.keurslager.nl
Houd u goed rekening met de
hoeveelheid bij het bestellen.
Overleg bij twijfel met onze
medewerk(st)ers

PARTY BUFFETSCHAAL 2 óf 4 pers.
• Limburgse koude schotel
• gevulde eitjes
• ham-aspergerolletjes
• tomatenpartjes
• kipfilet partje met whisky
cocktailsaus
• garnering
		
2 pers E 19,75 per schaal
4 pers E 39,50 per schaal
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VISSCHAAL 4-6 pers.
Deze schaal is mogelijk als
aanvulling (100 gr. p/p) op onze party
buffetschaaltjes.
• gerookte zalmfilet
• gerookte makreel
• gerookte forel
• verse zalmsalade
• dillesaus potje
E 22,50 per schaal
PARTY SNACKSCHAAL 3-4 pers.
Onze eigengemaakte snacks: Heerlijk
met een buitenlands biertje!
• gefrituurde gehaktbal partjes
• grillworst plakjes
• Indische balletjes
• gegrilde spareribs
• partysaus potje
E 14,75 per schaal

PARTY SNACKSCHAAL GROOT 5-6 pers.
Onze eigengemaakte snacks: Heerlijk
met een buitenlands biertje!
• gefrituurde gehaktbal partjes
• grillworst plakjes
• Indische balletjes
• gegrilde spareribs
• gegrilde drumsticks
• uien gehaktbal in partjes
• partysaus potje
E 19,75 per schaal
PARTY TOASTSCHAAL KLEIN 3-5 pers.
Onze eigengemaakte schepsalades
Heerlijk voor bij de toast en een wijntje!
• vlees- eiersalade
• bouillon salade
• beenham salade
• Limburgse koude schotel
• Filet americain
E 14, 75 per schaal

PARTY JAUSE SCHAALTJE
geschikt voor 6-8 pers.
Dit schaaltje bestaat uit heerlijke
diversiteiten uit eigen keuken.
• Serrano ham
• ouderwetse beenham
• boeren uiengehakt
• Limburgse Groeve-ham
• Grillworst schijfjes
• meesterlijke cervelaat
• blokjes jong belegen kaas
• gesneden brie
• gekookt ei
• augurkjes
• Amsterdamse uitjes
• peperoni
• cherry tomaatjes
• garnering
E 24,50 per schaal
PARTY TOASTSCHAAL GROOT 6-8 pers.
Onze eigengemaakte schepsalades
Heerlijk voor bij de toast en een wijntje!
• vlees- eiersalade
• bouillon salade
• kip- kerrie salade
• beenham salade
• Limburgse koude schotel (2-vakken)
• Filet americain
E 19,75 per schaal

BITTERGARNITUUR & AMUSES
Kleine lekkere hapjes voor bij de borrel
(minimaal 10 stuks per variant)
Hieronder een kleine opsomming van
ons assortiment.
• prikker kaasblokje met
Amsterdams uitje
• prikker cervelaatworst
met augurkje
•ham-aspergerolletje
• luxe prikker met
exclusieve vleeswaren
• gevuld eitje
• Griekse spekspiesje
• wraps met gerookte
zalm en dille saus
•wraps kippenham en
mangosaus
•spiesje tomaat &
mozzarella
• spiesje Parmaham
met meloen
• spiesje Serrano ham met
zontomaatje
• bruchetta Serrano ham
• pompernikkel met brie

E 1,00
E 1,00
E 1,00
E 1,45
E 1,50
E 1,75
E 1,75
E 1,75
E 1,75
E 1,75
E 1,75
E 1,75
E 1,75

PARTY SMIKKELSCHAAL
geschikt voor 3-4 pers.
Onze eigengemaakte schepsalades
Heerlijk voor bij de toast en een wijntje!
• hamspek reepjes
• Indische balletjes
• meesterlijke cervelaat in plakjes
• blokjes jong belegen kaas
• mosterd potje
• garnering
E 12,75 per schaal
• pompernikkel met
gerookte zalm
E 2,25
• pompernikkel met
gerookte forel
E 2,25
• glaasje Parmaham met
vijgen chutney
E 2,75
• glaasje Japans kipspiesje
met sojasaus en
pijnboompitjes
E 2,25
• glaasje Carpaccio met
truffel-crème en
Parmezaanse kaas
E 2,75
• glaasje Vitello Tonato
met tonijn mayonaise
E 2,75
• glaasje ouderwetse beenham
met beenham saus
E 2,75

EVENTUELE BROOD AANVULLINGEN
OP BOVENSTAANDE SNACKSCHAALTJES
We hebben gezocht naar de lekkerste
afbakbroden voor bij onze party
schaaltjes en buffetten.
Eenvoudig volgens gebruiksaanwijzing
af te bakken.
Vraag tevens naar onze knoflook
marinade, waarmee u de buitenkant
van het brood (voordat u het brood
gaat afbakken) kunt insmeren.

AFBAKBRODEN PER STUK
• stokbrood mini (20cm)
1-2 pers.
• Barra Gallega
stokbrood wit ± 5 pers.
• breekbrood
wit naturel ± 5 pers
• focaccia kruidenboter/
mozzarella ± 5 pers
• ciabatta ± 5 pers
• potje knoflook marinade
om brood in te wrijven voor
2 brooden

E 0,75
E 1,85
E 2,60
E 3,25
E 3,25
E 0,75

BELEGD(E) BROOD(JES)
• roggebrood snee met
gebraden gehakt
E 1,75
• roggebrood snee met
hoofdkaas
E 1,75
• roggebrood snee met
gebakken spek
E 1,75
• roggebrood snee met
jong belegen kaas
E 1,75
• belegde pistolets
Keuze uit kaas, ham, cervelaat
of gebraden gehakt
E 2,95
• luxe belegde broodjes
(met exclusieve vleeswaren,
salades en sla)
E 3,95

LEKKER GENIETEN van buffetten
U kunt bij ons verschillende soorten
buffetten bestellen. De keuze is aan
u. We maken alle buffetten in eigen
keuken, denk aan sauzen, vleeswaren,
salades ... noem maar op. Zo staan we
100% garant voor onze kwaliteit.

BOURGONDISCH BUFFET v.a. 10 pers.
Dit buffet bestaat uit variaties van
eigengemaakte vleeswaren en salades,
aangevuld met Franse kaas en brood,
welke u eenvoudig op tafel kunt zetten
en uw gasten vervolgens zelf een keuze
kunnen maken aan tafel.
• Limburgse hoofdkaas
• boeren gehakt
• boeren rauwe ham
• Limburgse cervelaat
• Limburgs gebakken spek
• Aachener leverworst
• 2 soorten Franse kaas
• vlees- eiersalade
• kool- wortelsalade
• Waldorf salade
• mosterd
• Limburgse appelstroop
• diverse soorten ambachtelijk brood

APARTE WENSEN
Heeft u aparte wensen? Bespreek
deze dan met ons. Eén ding staat
vast: we doen er alles aan om van uw
feest een topfeest te maken! Kijk ook
eens op www. keurslager.keulen.nl of
vraag meer informatie bij ons in de
winkel.

AANVULLING KOUDE PRODUCTEN
AAN BASIS BUFFET
Onderstaande producten gaan per stuk
(persoon). Besteleenheid minimaal
5 personen
• gevuld tomaatje met
rauwkostsalade
• gevuld tomaatje met
zalmsalade
• gegrilde drumstick
• rauwkost salade
naar keuze
• salade van vers fruit

E 1,50
E 2,50
E 1,50
E 1,50
E 1,50

• Limburgse koude schotel
• gevuld eitje
• ham -aspergerolletjes
• Ardenner ham met meloen
• kipfilet stukjes met whiskycocktailsaus
• selderie ananassalade
• Griekse boerensalade
• stokbrood (om zelf af te bakken)
E 12,50 per pers.

wets
lekker

Ouder

• gerookte zalmfilet
• gerookte palingfilet
• gerookte forel filet
• gerookte makreel
• verse zalmsalade
• verse tonijnsalade
• bakje dillesaus (150 gr)

E
E
E
E
E
E
E

2,75
4,75
3,25
3,25
2,75
2,75
2,00

AANVULLING WARME VIS PRODUCTEN
OP BASIS BUFFET min. 10 pers.
Wij rekenen op 100 gram vis (excl. saus)
per persoon. Zie reglement achterzijde.
Zalmfilet in Hollandaise saus
E 4,75

E 11,50 per persoon
KOUDE BUFFET BASIS OP SCHAAL
uitsluitend vanaf 10 personen
Overheerlijk opgemaakte buffet
schalen met onze overheerlijke koude
schotel.
Deze worden opgemaakt op grote
schalen en aparte kommetjes

AANVULLING KOUDE VISPRODUCTEN
OP BASIS BUFFET
minimaal 5 personen per variant.

AANVULLING WARME PRODUCTEN
AAN BASIS BUFFET per persoon
Besteleenheid minimaal 5 personen.
Zie reglement achterzijde.
• varkensfiletlapjes
met saus naar keuze
• beenham plakken met
saus naar keuze
• varkenshaas medaillons
met saus naar keuze
• biefreepjes
met saus naar keuze
• kipfilet reepjes
met saus naar keuze

E 3,90
E 3,90
E 4,50
E 4,50
E 3,90

KEUZE UIT DE VOLGENDE SAUZEN
minimaal 5 personen per variant
• champignon-roomsaus
• peper-roomsaus
• stroganoff-saus
• Limburgse mosterdsaus

Alle bovenstaande aanvullingen
hebben we standaard in ons
assortiment.
Natuurlijk hebben we meer varianten
in onze winkel, die u bij ons kunt
bestellen.
Vraag naar advies aan ons vakkundig
personeel.

IETS BIJZONDERS....
voor elke thema een buffet
Wij kunnen voor u ook een buffet maken met een thema van bijvoorbeeld een land,
jaargetijde en nog veel meer. Deze Thema buffetten hebben een minimaal aantal
van 25 personen. Alle gerechten worden in onze eigen slagerij met passie bereid.
Hieronder vindt u enkele thema buffetten beschreven, maar in overleg met onze
cateringafdeling, kunt u ook een eigen specifiek thema samenstellen.
Laat u verrassen en geniet van onze smakelijke themabuffetten!

LIMBURGS BUFFET
• Limburgs zuurvlees
• gebakken krielaardappeltjes gekruid
• Limburgse beenham met Limburgse
mosterdsaus
• Tête de Veau
• Waldorf Salade
• Limburgse koude schotel
• stokbrood
E 14,50 p.p
OOSTERS BUFFET
• nasi naar eigen recept
• bami naar eigen recept
• kip in saté saus
• Babi Pangang naar eigen recept
• kip in zoetzure saus
• Atjar salade
• inclusief sambal, ketjap, kroepoek
E 14,50 p.p

ITALIAANS BUFFET
• buffel mozzarella met tomaat
• gevulde tomaatjes met tonijnsalade
• lasagne Bolognese
• gehaktballetjes in Italiaanse saus
• tortellini in carbonara saus
• Siciliaanse salade met olijven
• komkommer-tomaat salade
• ciabatta met pesto
E 14,50 p.p
EVENTUELE AANVULLING OP
ITALIAANS BUFFET
• carpaccio met truffel mayonaise
E 8,90 per portie
• vitello tonato met tonijn mayonaise
E 8,90 per portie

GRIEKS BUFFET
• gebakken krielaardappeltjes gekruid
• gebakken gyros
•Gebakken keftekes
(Griekse gehaktstaafjes)
•Griekse Souvlaki
•Griekse Corfu salade met feta
•Griekse Kool salade
•Tzatziki met breekbrood		
E 14,50 p.p.

WINTER BUFFET
• wortelenstamppot
• boerenkoolstamppot
• Gelderse rookworst
• gebakken gehaktbal, in ouderwetse
braadjus
• Limburgs zuurvlees
• appelmoes & mosterd
E 14,50 p.p.

Geniet van
onze heerlijke
TAPASSCHAALTJES
HOLANDA
• opgemaakte koude schotel

MÁLAGA
• blokjes cervelaatworst
• rauwe ham reepjes
• Waldorfsalade

BARCELONA (VEGA)
• jong belegen kaas blokjes
• Franse brie gesneden
• Rambol kruiden

€ 9,75

€ 11,50

€ 11,75

TREVELÉZ
• Serranoham
• Parmaham
• mix zongedroogde tomaatjes &
olijven
€ 14,00

TAPAS BUFFET
bij slagerij Keulen
Het Spaanse woord tapa betekend deksel. Dat zijn de tapasbufetten van slagerij
Keulen in Hulsberg natuurlijk ook: deksels lekker.
Deze tapas schaaltjes bestaan uit meerdere tapas variaties, met een variatie
van 1 tot 6 stuks per schaaltje. Een schaaltje is normaliter te gebruiken voor
minimaal 2 personen. Het fraaie van dit tapas concept is, dat tevens een
tapasplank als bruikleen meegeven voor deze schaaltjes in te leggen. Hierdoor
creëert u een smaakvol feestje op iedere tafel.
Deze tapasplanken zijn te verkrijgen voor 6 - 9 of 12 schaaltjes.
Stel zelf uw tapasplank samen.
Heeft u hulp nodig bij het samenstellen van uw buffet? Onze deskundige
medewerkers staan graag voor u klaar.
APARTE WENSEN
Heeft u aparte wensen? Bespreek deze dan met ons. Eén ding staat vast:
we doen er alles aan om van uw gezellige bijeenkomst een topfeest te maken!
Kijk ook eens op www. keurslager.keulen.nl of vraag meer informatie bij ons
in de winkel.

CÓRDOBA
• vitello tonato met tonijn mayonaise
• carpaccio met truffel mayonaise
& Parmezaanse kaas
• mix zongedroogde tomaatjes
& olijven
€ 14,75

ANDALUSIË
• ouderwetse beenham met
beenham-saus
• salami Milano
• bouillon salade

€ 14,50

MÉRIDA
• kip Pinchos in chilisaus
• kip-kerriesalade
• kip wraps met mangosaus

GRANADA
• zalmsalade
• tonijnsalade
• wraps gerookte zalm met dillesaus
€ 16,00

PAMPLONA (VEGA)
• pastasalade
• peppadew met roomkaas
• jong belegen kaas in blokjes

VALENCIA
• Ardenner ham
• plakjes meloen
• Bourgondische paté met
cranberry compote

RAMBLAS
• Griekse spek knabbeltjes
• Indische balletjes
• beenhamsalade
€ 9,75

De borg van de tapasplank bedraagt € 40,00

SEVILLA
• Limburgse koude schotel
• 8 gevulde eitjes
€ 14,75

BILBAO
• kool- wortelsalade
• stukjes boterhamworst
• stukjes grilworst

€ 14,75

€ 9,85

€ 7,75

€ 14,00

TOLEDO
• groene olijven
• zongedroogde tomaatjes
• reppadew met roomkaas
• kruidenboter uit eigen keuken
• groene pesto
• dille saus
€ 12,85

REGLEMENT CATERING

1. A
 l uw wensen en bestellingen inclusief aantal personen of
schalen, moeten minimaal 6 dagen vóór aflevering bij ons
binnen zijn en bevestigd.
2. Indien u party schalen heeft besteld, worden deze
afgehaald en meteen afgerekend, tijdens de openingstijden
in onze slagerij.
3. Al uw buffet bestellingen worden afgehaald tijdens
de openingstijden in onze slagerij, tenzij anders
overeengekomen.
4. Bij de buffet bestellingen wordt geacht, dat u de materialen
binnen 3 werkdagen schoon terugbezorgd tijdens de
openingstijden van de slagerij. Op dat ogenblik wordt ná
controle van de materialen het buffet met u afgerekend.
5. Worden de materialen niet schoon terug geleverd worden
hier extra kosten voor in rekening gebracht.
6. Worden de materialen niet compleet terugbezorgd ,
worden deze in rekening gebracht, volgens ons tarief.
7. Als extra service (uitsluitend in overleg) hebben wij
op zondag tussen 11.30 uur en 12.00 uur voor u een
afhaalservice in onze slagerij.
8. Is er overeengekomen, dat wij uw buffet bezorgen, hanteren
we de volgende prijs voor het bezorgen (bij ophalen wordt
hetzelfde tarief gehanteerd als bezorgen).

Slagerij Keulen B.V.
Kerkstraat 26
6336 BB HULSBERG
T 045 405 90 21
F 045 405 90 22

a. start tarief € 20,00
b. kilometer declaratie € 1,50 p/km
9.	Heeft u producten besteld die tijdens het buffet warm
gegeten dienen te worden, dan hebben wij hierbij de
volgende werkwijze;
a. De producten (bijvoorbeeld beenham) zijn reeds
gegaard en in plakken gesneden, inclusief saus naar uw
keuze in een kookzak (dit is een vacuümzak, die men in
warm water kan leggen om op te warmen)
b. U zet een ketel warm water op uw fornuis, en legt de
zak(ken) met vlees inclusief saus een half uur vóór het
eten voorzichtig in de ketel, water dient heet te zijn
maar NIET koken!!
c. U knipt deze zak voorzichtig open en schenkt het vlees
voorzichtig met saus in een kom, zodat men deze hieruit
kan uitscheppen.
d. Wilt u liever NIET de kookzak opwarmen in een ketel
warm water, dan is er een mogelijkheid om een rechaud
bij ons te huren (inclusief gel potjes) à € 5,00 per stuk.
U doet dan:
I h
 eet water onder in de bak van de rechaud
II doe het vlees met saus in de binnenbak
III maak de 2 gel potjes voorzichtig aan en zet deze onder
de rechaud
IV e
 en half uur later is het vlees met saus warm om te
eten bij uw buffet.

www.keulen.keurslager.nl
info@keulenkeurslager.nl
Prijswijzigingen en druk- en zetfouten
voorbehouden. Sommigen prijzen zijn
afhankelijk van seizoen.
Er wordt uitsluitend uitgegaan van
de laatste druk ( 2020-10 )

