GROOT VLEES

»
»
»

Entrecote
Bavette
Picanha

»
»
»

Procureur
Spare-ribs
Buikspek

Kom gerust in de winkel voor andere “groot vlees”
specialiteiten en BBQ advies!

OPGEMAAKTE SALADES

»
»
»

Standaard zonder vleeswaren 5,75 per persoon
250 gram salade per persoon opgemaakt
Standaard met vleeswaren 7,50 per persoon
250 gram salade per persoon opgemaakt
Luxe met vleeswaren 9,50 per persoon
400 gram salade per persoon opgemaakt

EXTRA’S

»
»
»
»

Diverse sauzen
Stokbrood
Kruidenboter
Diverse rauwkosten

Jeremy Büttner, keurslager
Pastoriestraat 6, Duiven
Tel. 0316-283132
www.buttner.keurslager.nl
info@buttner.keurslager.nl

p.p.
p.p.
p.p.
per 100 gram

0,75
0,75
0,75
1,49

Jeremy Büttner, keurslager

F 20 PERSONEN
SATÉSAUS IN HOTPOT! – VANA

TOTAALPAKKET 1

GRILLEN &
DIRECT OF
INDIRECT GAREN?
» Direct garen: met direct garen gril
je het eten rechtstreeks boven de
hittebron. Direct garen doe je met
kleine gerechten die een korte
bereidingstijd nodig hebben.
» Indirect garen: bij indirect garen
wordt het gerecht tussen of naast
de hittebron geplaatst. dus niet
direct erbovenop. indirect garen
gebeurt altijd met gesloten deksel.
het is een perfecte methode voor
grote stukken vlees die een langere
gaartijd nodig hebben, zoals
rollade en kip!

CHECK DE
KERNTEMPERATUUR!
om de juiste garing van het eten te
bepalen, kun je gebruik maken van een
vlees-thermometer. steek voor de
kerntemperatuur altijd de punt van de
thermometer in het hart van het dikste
gedeelte van het vlees.
vraag jouw keurslager naar de
juiste kerntemperatuur voor het
door jou gekochte vlees.

KERNTEMPERATUREN
GROOT VLEES
RUNDVLEES
rood 48°C • rosé 55°C • gaar 70°C

KALFSVLEES
rosé 55°C • gaar 70°C

VARKENSVLEES
rosé 60°C • gaar 70°C

LAMSVLEES
rosé 55°C • gaar 70°C

GENIETEN
We gaan weer lekker buiten
eten. We vieren deze heerlijke
momenten natuurlijk met het
lekkerste vlees van de Keurslager.
Trakteer jezelf op onze heerlijke
BBQ-producten en maak er een
echt feestje van. Wij helpen én
adviseren je graag!

per persoon

KIDS

»
»
»

Kinderspies
BBQ worstje
Kipsaté
per persoon

STANDAARD

»
»
»
»
»

2 kipsaté of 2 varkenssaté
BBQ worst
Gekruide speklap
Hamburger of gehaktspies
Shaslick of Hawaïspies
per persoon

695

LUXE 2

»
»
»
»
»

2 kipsaté of 2 varkenshaas
saté
Houthakkerssteak
Shaslick of Hawaïspies
Gemarineerde filetlap
BBQ worst of gekruide
speklap
per persoon

8

95

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

295

8

95

BOURGONDISCH
BBQ PAKKET
2 varkenshaassaté of
2 kipsaté
Haas op stok of pork rib
Biefstuk spies
Gebraden spare-rib of
houthakkerssteak
Rib-eye of entrecote

per persoon

13

TOTAALPAKKET 2

2 kipsaté of 2 varkenshaas
saté
Gemarineerde runderschnitzel
Shaslick of Hawaïspies
Gebraden Spare-rib
Hamburger of gehaktspies
per persoon

»
»
»
»
»

BBQ pakket “Standaard”
Knoflook, zigeuner en cocktailsaus
Satésaus
Stokbrood
Saladeschotel opgemaakt
(rund en kartoffel)

95

LUXE 1

KIP
gaar 75°C

»
»
»
»
»

14

95

BBQ pakket “luxe 1 of 2”
Knoflook, zigeuner en cocktailsaus
3 soorten rauwkost
Satésaus
Stokbrood en kruidenboter
Saladeschotel opgemaakt
(rund en kartoffel)
per persoon

18

95

TOTAALPAKKET 3

»
»
»
»
»
»

BBQ PAKKET “Bourgondisch”
Knoflook, zigeuner en cocktailsaus
3 soorten rauwkost
Satésaus
Stokbrood en kruidenboter
Saladeschotel opgemaakt
(rund en kartoffel)

24

95

per persoon

UIKLEEN
BBQ EN TANGEN GRATIS IN BR

»
»

Gasverbruik (optioneel)		12,50
Reinigingskosten/Borg		
25,00

BUURT BBQ PAKKET
(vanaf 20 personen)
1 kipsaté
1 varkenssaté
Hamburger
BBQ worst
Procureurlapje gemarineerd
Shaslick of Hawaïspies

»
»
»
»
»
»

per persoon

750

BBQ SPECIALITEITEN
(losse verkoop)
Kipsaté of varkenssaté		 1,15
BBQ worst		 1,15
Speklap gekruid		 1,15
Kinderspies		
1,15
Varkenshaassaté		
1,40
Hamburger		
1,40
Kip drumstick 		 1,40
Gehaktspies 		 1,40
Gemarineerde filetlap 		 1,65
Shaslick of Hawaïspies 		 1,65
Biefstuk spies 		 2,25
Gebraden spare-rib 		 2,25
Houthakkerssteak 		 2,25
Biefstuk of runderschnitzel		 2,75
Haas op stok 		 3,75
Rib-eye of entrecote		4,50
Garnalen of zalmspies 		 2,75

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

