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GOURMETTEN
doe je samen
Het gezellige van gourmetten is, dat
je samen aan de tafel je eigen eten gaat
bereiden.
Creër zelf je eigen culinaire gerecht
met ingrediënten naar keuze. Denk
bijvoorbeeld aan een stukje vlees met
groente en kruidenboter.
Lekker met een wijntje, genieten van
een gezellige avond.
En terwijl het gerecht wordt bereid is
er niets mooier dan je sterkste verhalen
te vertellen, toch?
De perfecte keuze voor een smakelijke
en heerlijke avond!

GOURMETSCHOTELS
GOURMET POPULAIR
• gehakt schijfje
• hamburgertje
• blinde vinkje
• slavinkjes
• biefstukje
• kipfiletlapje
• fricandeaulapje
• Cordon-bleu
GOURMET EXTRA
• hamburgertje
• blinde vinkje
• biefstukje
• kipfilet lapje
• varkenshaasje
• gerookt speklapje
• Shoarma
• Cordon-bleu
GOURMET EXCLUSIEF
• kalkoenspiesje
• kogelbiefstukje
• Pampa biefstukjes
• kipfiletlapje
• katen varkenshaasje
• kalfsoestertje
• Shoarma
• Cordon-bleu

E 6,00 p.p.

FONDUEN,
STEENGRILLEN &
WOKKEN

GOURMET KINDEREN ( 3-pers. )
• gehakt schijfje
• hamburgertje
• kipschnitzel voorgegaard
• BBQ hamburger voor gegaard
• pannenkoeken deeg potje
E 12,50 p/schaal

E 6,50 p.p.

E 7,25 p.p.

GOURMET VIS
(uitsluitend met feestdagen)
• zalmfilet
• zalmfilet cajun
• tilapiafilet
• tilapiafilet Grieks
• scampi`s in knoflook
• botervis
• kabeljauwfilet
• tonijnfilet

E 8,95 p.p.

Het gezellig samen bereiden van je
gerechten, kan op meerdere manieren.
U kunt bij ons tevens terecht voor
onze overheerlijke fondueschalen
óf steengrillschalen (grotere stukjes
vlees).
Juist zo gezellig en zeker zo smakelijk.
Of wat dacht u van een wokschotel?
Dan bereidt één iemand een gerecht
aan tafel voor alle gasten, naar eigen
smaak van kruiden, groenten en vlees.

FONDUESCHOTELS
FONDUE POPULAIR
• gehaktballetje
• hamburgertje
• blinde vinkje
• slavinkje
• biefstukje
• kipfiletlapje
• fricandeaulapje
• Cordon-bleu

E 6,00 p.p.

STEENGRILLEN
• hamburgertje
• kogelbiefstukje
• kipfiletlapje
• kalkoenfiletlapje
• gerookt speklapje
• varkensfiletlapje
• varkenshaas medaillon
• Cordon-Bleu
E 6,50 p.p.

BIJLAGE’S (2 personen)
• uienringetjes
• paprika reepjes
• verse plakjes champignons
(2 vakjes)
• prei ringetjes
• kool- wortelsalade
• kruidenboter
• saus trio
(knoflook – cocktail – cajun)
per schaal E 8,90

LIEVER GEEN VLEES?

Zin in iets anders dan vlees en/of vis,
dan kunt u ook bij slagerij Keulen
terecht. In ons assortiment hebben we
ook vegetarische gourmetschalen.

METEEN AAN TAFEL?
Gemak dient de mens! U kunt bij
ons ook terecht voor onze smakelijke
bijlage schalen met versgesneden
groenten, salades en sausjes.

De besteleenheden van ál onze schalen
hierboven beschreven, hebben een
minimum aantal van 2 personen!
FONDUE EXCLUSIEF
• kalkoen biefstukje
• Kogelbiefstukje
• Pampa biefstukje
• kipfiletlapje
• katen varkenshaasje
• kalfsoestertje
• fricandeaulapje
• Cordon-bleu

E 7,25 p.p.

NIET MOKKEN
MAAR WOKKEN
WOK ASSORTIMENT
• Shoarma reepjesvlees
• Gyros reepjesvlees
•Cajun reepjesvlees
•Argentijnse biefreepjes
•Japanse kipreepjes
•kipreepjes naturel
•varkenshaas reepjes naturel
E 6,50 p.p.

GOURMET VEGETARISCH (2 pers.)
ZIE KERSTSFOLDER
• gemarineerde champignons
• gekruide krieltjes
• gemarineerde wok-groente
• gepaneerde stukjes brie
• vegetarische hamburgertjes
• kwarteleitjes (2 stuks p.p.)
• cranberry compote
per schaal, 2 personen E 12,90

BROOD VARIANTEN
om zelf vers af te bakken: ± 10 min.
• stokbrood wit naturel
E 1,85
•focaccia
kruidenboter/mozzarella E 3,25
• breekbrood wit
E 2,60
• ciabatta classica
E 3,25
• potje knoflook marinade
om brood extra te kruiden E 0,75

EVENTUELE TOEVOEGINGEN
• bakje verse rauwkost salades
uit assortiment 400 gram		
E 4.95
• bakje verse fruitsalade
400 gram
E 4.95
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SMULLEN VAN.... 		
smulsteengerechten!
Onze smulstenen zijn gevuld met gemarineerd en/of gekruid vlees, aardappeltjes
en verse groente met een sausje. De smulsteen zet je 45 minuten in een
voorverwarmde oven op 150-160ºC. Je haalt met een ovenwant de steen uit de oven
en zet deze op onze authentieke gietijzeren houder, midden op de tafel.
En dan………. lekker smullen maar.

FRANSE SMULSTEEN
•gemarineerde varkenshaas
• gemarineerde kipfilet
• Cordon-bleu
• Haricots verts
• krieltjes met knoflookkruiden
• brocolli

AMERIKAANSE SMULSTEEN
• spareribs
• Amerikaanse beefsteak
• Amerikaanse hamburger
• gekruide krieltjes
• rode en groene paprika
• courgette
• uienringen

TAPAS-SMULSTEEN
• spareribs
• kippenvleugeltjes
• grillworst
• cajunspek
• kleine Indische balletjes

GRIEKSE SMULSTEEN
• gyros
• souvlaki
• gemarineerde varkenshaas
• gekruide krieltjes
• gemengde groenten
€ 17,50

€ 17,50

MIXED GRILL-SMULSTEEN
• gemarineerde varkenshaas
• gemarineerde kipfilet
• gemarineerde biefstuk
• courgette
• rode en groene paprika
• krieltjes met knoflookkruiden

€ 17,50

€ 19,50

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

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)

€ 17,50

