Panparty
(vanaf 15 personen)

Standaard

KERNTEMPERATUUR!

Om de juiste garing van het eten te
bepalen, kunt u 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 uw Keurslager naar de juiste
kerntemperatuur voor het door u
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

• Gemarineerde biefstukreepjes
• Gemarineerde varkenshaas of scampi’s
• Gemarineerde kipreepjes
• Gemarineerde kalkoenreepjes
• Aardappeltjes en/of bami/nasi
• Gesneden ui, prei, champignons en paprika
• Huzarensalade met rundvlees “du chef”
• Provençaalse pastasalade
• 2 soorten rauwkostsalade
• Knoflooksaus
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• 4 soorten stokbrood
• Huisgemaakte kruidenboter
p.p.

Ter aanvulling
Vers fruitsalade

De Jong, keurslager
Raadhuisstraat 25, Gilze
Tel. 0161-451263
www.dejonggilze.keurslager.nl

1490

Luxe

KIP

gaar 75°C

p.p.

1750
p.p

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

CHECK DE

• Kipsaté-reepjes
• Shoarmareepjes
• Gemarineerde kipreepjes
• Gemarineerde kalkoenreepjes
• Aardappeltjes
• Roerbakgroentenmix
• Huzarensalade met rundvlees
• Provençaalse pastasalade
• Rauwkostsalade “du Chef”
• Satésaus
• Knoflooksaus
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Wit en bruin stokbrood
• Huisgemaakte kruidenboter

180

De Jong, keurslager
www.dejonggilze.keurslager.nl

Specifieke wensen? wij helpen u graag!

Het

échte werk!
Barbecueën met écht goed vlees doet u natuurlijk
samen met de Keurslager. Wij helpen u graag met
advies, bereidingstips en natuurlijk de lekkerste
producten. Ook als het gaat om de bijgerechten.
Specifieke wensen? We denken graag met u mee!

Barbecuepakketten
Pakket 'Party' (vanaf 4 personen)
• Voorgegaarde hamburger
• Barbecueworst
• 2 kipsaté-spiesjes
• Gemarineerd speklapje

p.p.

6

25

Pakket 'Party Extra'
• m et gemarineerde
procureurlap

p.p.

7

90

4 stuks per persoon verdeeld over
8 soorten vlees

p.p.

p.p.

8

50

9

90

• Keurburger
• Scampi-spies
• Gemarineerd speklapje
• Zalmmootje

p.p.

990

Pakket 'Tapas'

(vanaf 4 personen)
(kleinere porties, groter assortiment)

• Luxe tapasbakje zalm
• Luxe tapasbakje scampi’s
• Luxe tapasbakje
kabeljauw
• Biefstukspiesje



p.p.

1425

p.p.

12

50

6

25

Pakket 'Veggie'
• Ei-medaillonspies
• Groentenspies
• Plantaardige saté-spies

• Plantaardige
braadworst met
zontomaat en kaas

Cadeautip

de keurslager

cadeaukaart

GREEN EGG/KAMADO

Pakket 'Bistro'

Bij ons zijn bijna al uw benodigdheden verkrijgbaar!
Houtskoolhandel Nederland is onze eigen handel in
diverse soorten:

(vanaf 4 personen)

• Houtskool
• Aanmaakwokkels/blokjes
• Rookhout

• Huzarensalade met rundvlees
• Provençaalse pastasalade
• Rauwkostsalade ‘du chef’
• Satésaus
• Knoflooksaus
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Wit en bruin stokbrood
• Huisgemaakte kruidenboter

Verkrijgbaar in de winkel of online via

www.houtskoolhandel.nl

p.p.

Pakket 'du Chef'

Kinderbarbecue

(vanaf 1 persoon)

Garnituurpakketten



• Varkenshaasspiesje
• Kip-baconspiesje
• Keurburgertje

p.p.

Pakket 'Marine' (vanaf 4 personen)
• Scampi-spies
• Zalmmootje
• Zalm-kabeljauwspies
• Tong-zalmrolletje

• Gemarineerde biefstuk
• Diverse kipspiesen
• 2 kipsaté-spiesjes
• Gemarineerde
procureurlap

Ter aanvulling op uw pakket (Tot 12 jaar)
Prijs per kind

Pakket 'Club Extra'
5 stuks per persoon verdeeld
over 8 soorten vlees

(vanaf 10 personen)
4 stuks per persoon verdeeld over 8 soorten vlees/vis

• Kinderspies
• Sausjes
• Frikandelspies
• Stokbrood
• Voorgegaarde hamburger
• Huzarensalade met
rundvlees

Pakket 'Club' (vanaf 8 personen)
• Varkenshaassaté-spies
• Biefstukspies
• Diverse kipspiesen
• Gemarineerde procureurlap
• Gemarineerde kipfilet
• Keurburger
• Barbecueworst
• Gemarineerd speklapje

Pakket 'Van alles wat'

9

50

695

(vanaf 8 personen)

• Huzarensalade met rundvlees “du chef”
• Kartoffelsalade
• Pastasalade
• 2 Soorten rauwkostsalade
• Satésaus
• Knoflooksaus
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• 4 soorten stokbrood
• Huisgemaakte kruidenboter


Ter aanvulling
Vers fruitsalade

p.p

Daarnaast hebben wij in de winkel diverse soorten vlees
dat uitermate geschikt zijn voor deze barbecues, zoals
o.a.

• Picanha
• Rib-eye

• Procureur
• Bavette

Stenen borden en RVS-bestek
per set € 1,25 (schoon terug)
Stenen borden en RVS-bestek
per set € 1,75 (vuil terug)
Stevige wegwerpborden en -bestek
per set € 1,00.

850
p.p

180

Combineert u een barbecue-vleespakket
met een garnituurpakket of kiest u voor
een panparty, dan geldt v.a. 15 personen:
• Gratis gebruik van gasbarbecue/pan
• Gratis bezorgen in de nabije omtrek
• Gratis schoonmaak barbecue/pan
(per gasfles brengen wij € 10,- in rekening)

Gratis wegwerpborden en -bestek
bij bestellingen van een barbecuevlees- en
garnituurpakket/Panparty vanaf 30 personen.

Let op! De prijzen in deze folder kunnen wijzigen i.v.m.
vele prijswisselingen in de markt.
Op www.webshop.dejonggilze.keurslager.nl
staan altijd de actuele prijzen.

