Smakelijke

CADEAUBOX

Keulen Keurslager
Wilt u iemand verrassen, voor moederdag, een verjaardag of iemand bedanken voor zijn
geleverde diensten of inzet. Er zijn diverse mogelijkheden om deze persoon te verrassen.
Vaak geeft men een bloemetje of een cadeaubon, maar heeft u wel eens gedacht aan onze
SMAKELIJKE CADEAUBOX, zoals een ontbijt- brunch of BBQ box. Gevuld met heerlijke
producten, zoals we zelf graag verrast zouden willen worden.
De producten maken we zelf wekelijks vers in onze eigen slagerij. Zoals onze salades,
vleeswaren of spreads, zonder kleur en smaakstoffen. Met deze exclusieve en smakelijke
boxen kunt u voor de dag komen, gegarandeerd dat deze enthousiast ontvangen wordt.
In deze folder ziet u een selectie uit ons standaard assortiment SMAKELIJKE
CADEAUBOXEN!

SMAKELIJKE CADEAUBO
XEN
ZULLEN ZEKER WETEN
ENTHOUSIAST ONTVAN
GEN
WORDEN!

Bestellen minimaal 3 dagen vóór afhalen!

ontbijt populair

2 personen



• 2 verschillende broodjes (p.p.)
• krentenbol (p.p.)
• Jamon Trevelez 24 mnd
gedroogd
• gegrilde kippenham uit eigen
keuken
• jong belegen kaas
• zalmsalade uit eigen keuken
• roomboter kuipjes
• scharreleitjes gekookt
• potje jam
• verse jus d’orange
• boerderij yoghurt
• chocolaatjes
E 28,50

brunch exclusief
2 personen



Extra bijlage

ontbijt exclusief
2 personen

• 2 verschillende broodjes (p.p.)
• asperge roomsoep
• Limburgse asperge quiche
• Jamon Trevelez 24 mnd
gedroogd
• jong belegen kaas
• ei-bieslooksalade
• roomboter kuipjes
• scharreleitjes gekookt
• potje jam
• verse jus d’orange
• boerderij yoghurt
• fles rosé
• chocolaatjes
E 42,50

• 2 verschillende broodjes (p.p.)
• krentenbol (p.p.)
• Limburgse achterham en
gegrilde kippenham uit eigen
keuken
• jong belegen kaas
• vlees- eiersalade uit eigen
keuken
• roomboter kuipjes
• scharreleitjes gekookt
• potje jam
• verse jus d’orange
• boerderij yoghurt
• chocolaatjes
E 24,50



• croissant per stuk
E 1,65
• fruitsalade 250 gr.
E 2,50
• Vitello tonato met
tonijn-crème
E 4.95
• Gerookte zalmfilet met
mierikswortel-crème E 4,95
• Runder carpaccio met
truffelmayonaise
E 4.95
• fles Prosecco (750ml) E 15,95

• Bratwurst 3 stuks
• Souvlaki 3 stuks
• Ribeye steak ± 500 gram
• 3 flesjes Beumerwald bier
• saus trio bakje
E 39,50

BBQ-box
JACK & TONNY
KEULEN

Kerkstraat 26
6336 BB Hulsberg

Tel. 045 – 405 90 21
info@keulen.keurslager.nl

www.keulen.keurslager.nl

Smakelijke

CADEAUBOX

Keulen Keurslager
CADEAUBOX 1

• Parmaham gesneden vacuüm
• Serrano ham gesneden vacuüm
• Iberico (bulluto) ham gesneden vacuüm
• walnoten worstjes (verpakt per 2)
• Twentse Bunkerkaas aan het stuk
vacuüm
• knoflook olijven vacuüm
E 29,50

CADEAUBOX 3
tapas

• pakje Bratwurst (verpakt per 3)
• pakje knakworst (verpakt per 5)
• boterhamworstje
• kalfs leverworstje
• walnoten worstjes (verpakt per 2)
• Goliath cervelaat uit eigen worstmakerij
• hamspek aan het stuk (vacuüm)
• goulashsoep voor 2 personen
• uiensoep voor 2 personen
• fles Sauvignon Blanc

• pakje Bratwurst (verpakt per 3)
• pakje knakworst (verpakt per 5)
• boterhamworstje
• kalfs leverworstje
• goulashsoep voor 2 personen
E 19,50

CADEAUBOX 2
• pakje Bratwurst (verpakt per 3)
• pakje knakworst (verpakt per 5)
• boterhamworstje
• kalfs leverworstje
• walnoten worstjes (verpakt per 2)
• goulashsoep voor 2 personen
E 24,50

CADEAUBOX 4

CADEAUBOX 5
Tevens is het mogelijk om uw eigen
SMAKELIJKE CADEAUBOX samen te
stellen. U besteld de producten en wij
verpakken deze, inclusief decoratie, in
deze luxe cadeauboxen.
Wij rekenen voor deze, een extra
vergoeding van € 4, 50 per box.

• pakje Bratwurst (verpakt per 3)
• pakje knakworst (verpakt per 5)
• boterhamworstje
• kalfs leverworstje
• walnoten worstjes (verpakt per 2)
• Goliath cervelaat uit eigen worstmakerij
• hamspek aan het stuk (vacuüm)
• goulashsoep voor 2 personen
• uiensoep voor 2 personen
E 34,50

JACK & TONNY
KEULEN

E 42,50

Kerkstraat 26
6336 BB Hulsberg

Een smakelij
k
cadeau,
leuk om te g
even,
lekker om te
krjgen!

Tel. 045 – 405 90 21
info@keulen.keurslager.nl

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden. Sommigen prijzen zijn afhankelijk van seizoen. Er wordt uitsluitend uitgegaan van de laatste druk (2021-03)
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