Smakelijke

CADEAUBOX

Keulen Keurslager
Wilt u iemand verrassen, of wilt u iemand
bedanken voor zijn geleverde diensten of
inzet. Hiervoor 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 ? Deze luxe cadeau boxen bestaan
uit eigengemaakte vleeswaren of een greep
door ons geselecteerde steaks uit de hele wereld.
Uitsluitend exclusieve producten van een top
kwaliteit. In deze smakelijke box zijn alle luxe
producten op elkaar afgestemd.
Met deze exclusieve en smakelijke boxen kunt
u voor de dag komen, gegarandeerd dat deze
enthousiast ontvangen wordt.

SMAKELIJKE CADEAUBO
XEN
ZULLEN ZEKER WETEN
ENTHOUSIAST ONTVAN
GEN
WORDEN!

In deze folder zit u een selectie uit ons standaard
assortiment SMAKELIJKE CADEAUBOXEN!

CADEAUBOX 1

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

CADEAUBOX 3
tapas

CADEAUBOX 2

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

JACK & TONNY
KEULEN

• 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

Kerkstraat 26
6336 BB Hulsberg

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

www.keulen.keurslager.nl

Smakelijke

CADEAUBOX

Keulen Keurslager
CADEAUBOX 4

• 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)
• pot goulashsoep voor 2 personen
• pot uiensoep voor 2 personen
E 34,50

VOOR DE ÉCHTE STEAKLIEFHEBBERS
• 2 stuks Canadese Rib-eye’s
(2 x 500 gr.) Deze steaks zijn in 2018
uitgeroepen tot de beste steaks
van de wereld. Vrije uitloop met
minimaal 200 dagen graan gevoerd.
TOP!
• zeezout molen van Keulen
• zwarte peper van Keulen
• runder steaks rub
(zelf samengesteld)
E 69,50

CADEAUBOX 7

CADEAUBOX 6
UITSLUITEND VOOR HUWELIJKS
AANZOEKEN ;-)
• 1 stuk Kagoschima Wagyu Striploin
( 800 gr. ) Dit uitzonderlijk vlees
importeren we rechtstreeks uit
Japan. Deze hebben een waarde
aanduiding van categorie 5 met een
BMS van 10-12 (hoger kan niet). Dit
behoort tot het meest exclusieve
vlees van de wereld
• zeezout molen van Keulen
• zwarte peper van Keulen
• runder steaks rub (zelf
samengesteld)
E 169,50

CADEAUBOX 5
• 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)
• pot goulashsoep voor 2 personen
• pot uiensoep voor 2 personen
• fles Sauvignon Blanc
E 29,50

JACK & TONNY
KEULEN

Kerkstraat 26
6336 BB Hulsberg

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.

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 ( 2020-10)
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