Wokpakket ‘Compleet’
Vanaf 10 personen
Inclusief wokpan, borden en bestek
Het wokpakket bestaat uit een mix van:
Gemarineerd
wokvlees
• Kogelbiefreepjes
• Varkenshaasreepjes
• Malse kipreepjes

Bestellen
Bestellen kan heel eenvoudig op daan.
keurslager.nl. Hier kunt u aangeven of u uw
bestelling wil laten bezorgen. Wij bezorgen in
heel de Kempen en op afspraak ook daar
buiten. Op deze webshop kunt u ook uw eigen
barbecuepakket samenstellen, geheel naar uw
eigen wensen. Ook voor een wokpakket,
buffet of gourmetschotel kunt u op onze
webshop terecht. Bij onze pakketten kunt u
rekenen op 4 à 5 stuks vlees per persoon,
verdeeld over de diverse vleessoorten.
Voor meer informatie of vragen kunt u altijd
contact met ons opnemen.
Telefonisch op 0497-515819.

Rauwkostsalades
• Zomersalade
• Bistrosalade
• Italiaanse salade
Roerbakgroenten
•	Gesneden luxe
champignons
• Gesneden rode ui
•	Gesneden
paprikamix
• Taugé

Bijgerecht
• Aardappelschijfjes
Sauzen
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Satésaus

Tijd voor

BBQ

Brood
•	Vers afgebakken
stokbrood
• Krokant brood
• Kruidenboter

per persoon

1495

Tip: Wij hebben ook diverse soorten
overheerlijke visspiesen in ons assortiment

Of loop gerust binnen in onze Keurslagerij.
Onze Keurslagerij is helemaal bij de tijd.
Like ons op Facebook en blijf zo op de hoogte
van onze speciale Facebook-aanbiedingen!

Daan van den Broek, keurslager
Druk- en zetfouten voorbehouden.
Prijzen onder voorbehoud.

Nieuwstraat 20c, 5521 CC Eersel
Tel. 0497-515819
info@daan.keurslager.nl
www.daan.keurslager.nl

Volg ons ook
op Facebook!

Barbecuepakket ‘Actie’

Barbecuepakket ‘Excellent’

Vanaf 20 personen
Inclusief barbecue, borden en bestek
De barbecue bestaat uit een mix van:
Barbecuevlees
• Barbecueworst
• Malse kipsaté
•	Gemarineerde
speklap
• Hamburger
•	Gemarineerde
kipfilet
Maaltijdsalades
• Huzarensalade
• Aardappelsalade

Vanaf 10 personen
Inclusief barbecue, borden en bestek
De barbecue bestaat uit een mix van:

Rauwkostsalades
• Zomersalade
• Bistrosalade
• Italiaanse salade
Sauzen
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Satésaus
Brood
•	Vers afgebakken
stokbrood
• Kruidenboter
per persoon

Veel soorten van groot vlees hebben we in
huis, maar als u een paar dagen van te voren
bestelt bent u verzekerd van het door u
gewenste vlees.

1195

Tip: sluit uw barbecue in stijl af, met onze
overheerlijke fruitsalade. Probeer ook eens een
van onze uitstekend begeleidende wijnen.

Barbecuepakket ‘Ambiance’
Vanaf 15 personen
Inclusief barbecue, borden en bestek
De barbecue bestaat uit een mix van:
Barbecuevlees
• Carpacciospies
•	Varkenshaas
brochette
• Sparerib
• Barbecueworst
•	Gemarineerde
speklap
• Hamburger
•	Gemarineerde
kipfilet
• Malse kipsaté
Maaltijdsalades
• Huzarensalade
• Aardappelsalade

Rauwkostsalades
• Zomersalade
• Bistrosalade
• Italiaanse salade
Sauzen
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Satésaus
Brood
•	Vers afgebakken
stokbrood
• Barbecue brood
• Kruidenboter

per persoon

1495
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Barbecuevlees
• Ribeye
• Carpacciospies
•	Gemarineerde
kalfsspies
•	Gemarineerde
kipfilet
•	Varkenshaas
brochette
•	Gemarineerde
lamskotelet
•	Gemarineerde
speklap
Maaltijdsalades
• Huzarensalade
• Aardappelsalade

Naam :...........................................................
Adres :...........................................................

Rauwkostsalades
• Zomersalade
• Bistrosalade
• Fruitsalade

Plaats :...........................................................
Tel.nr. :...........................................................
Datum :...........................................................

Sauzen
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Satésaus

Tijd

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Brood
• Vers afgebakken
stokbrood
• Barbecue brood
• Kruidenboter

per persoon

.......................................................................
Bestellen kan via de webshop of in winkel.
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Groot vlees voor de liefhebbers
Groot vlees bereiden op de barbecue is
populair! Een kamado of keramische barbecue
is hiervoor bij uitstek geschikt. Bij ons kunt u
terecht voor groot vlees en bereidingsadviezen,
bijvoorbeeld over de indirecte methode. Enkele
suggesties:
•
•
•
•
•
•

Black Angus Picanha (Noord Amerikaans)
Black Angus Bavette (Noord Amerikaans)
Iberico varkensrack
Procureur (pulled pork)
Kip op bierblik
Etc.

:............................. Ophalen / bezorgen
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