Tapas Barbecue/grill

Reuzenpan Party de luxe
300 gram vlees per persoon
• Italiaanse kalfsreepjes
• Argentijnse biefstukreepjes
• Griekse kalkoenreepjes
• Shoarma (varkens)

Per 10 stuks(mix)

Aangevuld met:
• Gesneden ui, paprika en champignons
• Huzarensalade en 2 rauwkostsalades 1 fruitsalade
• Krieltjes
• Diverse soorten stokbrood
• 3 sauzen, kruidenboter en bakolie
per persoon

• Biefspiesje
• Mini scampispies
• Shaslickje
• Sateetje
• Kipspiesje (gaar)
• Engels spiesje
• Wave-je (kip)
• Hawaï spiesje
• Spareribje (gaar)
• Mini drummetje (gaar)
• Varkenshaasmedaillon
• Spekfakkeltje
• Yakitori

17.00

10.00

Party Pan
200 gram vleessnacks + dipsaus
• Gegrilde kippenvleugeltjes
• Gebraden gehaktballetjes
• Gegrilde spareribs
• Satéspiesjes
Vanaf 10 personen is de Partypan gratis te leen.
In 20 minuten alles warm en warm houden.

Vanzelfsprekend presenteren we al uw vlees
overzichtelijk op grote schalen.
De groentes zijn al voorgesneden.
Als u tijdig reserveert, kunt u gebruik maken
van een koelbox.
Gegarandeerd 24 uur gekoeld.
Reuzenpan is gratis te leen, vanaf 20 personen.
Kosten gas zijn € 75,-

4 soorten per persoon

3.50

Reef, keurslager

Reef, keurslager
Heuvel 31, Geldrop
Tel. 040-2855771
www.reef.keurslager.nl

Be stel online!

www.reef.keurslager.nl

Het

échte
werk!
CHECK DE
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

KIP

gaar 75°C

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!

• Varkenshaas medaillon
• Lams rack
• Argentijnse biefspies
• Varkenshaassaté
• Scampispies

14.50

Studenten
Pakket

BBQ pakket
Americain

• BBQ-worst(goud bekroond)
• Hamburger
• Gemarineerd speklapje
• Kipsaté (gilde)

• Sparerib (met goud bekroond)
• Ribeye (gemarineerd)
• Megaburger
• Oerhammetje

per persoon

5.50

BBQ Pakket
Populair
• Steak de Provence
• Kipspies XXL
• Hamburger
• Argentijnse biefspies

per persoon

8.50

per persoon

Pakket compleet

• L os verpakt of op grote

• Huzarensalade
• Rauwkostsalade
• Rattasalade
• Satésaus

schalen. Als u tijdig
reserveert, kunt u
gebruik maken van een
koelbox.

BBQ Pakket
Exclusief

per persoon

Levering

12.00

 egarandeerd 24 uur
•G

Maak de barbecue helemaal compleet met onze aanvullende producten.

• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Breekbrood
• Kruidenboter

gekoeld.

• B arbecue is gratis te

leen vanaf 10 personen.
U hebt de keuze
uit een gas - of een
traditionele houtskoolbarbecue.

• K osten voor gas bedrage € 15,-.

Voor houtskoolbarbecue kunnen we
makkelijke aansteekbriketten leveren
(1½ uur brandtijd).

• L iever niet afwassen of onvoldoende
servies. Porseleinen borden + rvs
mes en vork in pochette. € 0,75 per
couvert.
 e adviseren 1½ x het aantal
•W
personen te nemen.
• H eeft u graag iemand om voor u
te BBQ ’en? Dat kan voor € 75,tot/per 50 personen. Alles wordt
klaargezet en er wordt ± 2 uur
gebakken en het wordt weer
opgeruimd.

per persoon

5.50

Toetje

• Vers fruitalade of
• Grill-banaan speciaal

per persoon

Maak uw eigen keuze:
Hollandse steak (100% rund)

Gemarineerde ribeye

Chevapcci-burger (100% rund)

Gekruide entrecote

BBQ-worst

Kalkoenbrochettes

(Goud bekroond)

Hamburger speciaal (75% rund)

Souflaki steak

Hamburger

Spareribs (gegaard) (Goud bekroond)

BBQ-rondo

Varkenshaassaté

Mexicaanse schijf

Fricandeausaté

Drumstick (gegaard)

Houthakkersteak

Oerhammetje(gegaard)

Caribische filet

Gemarineerde lamshaas

Tuinkruiden/knoflooksteak

Lamsrack

Steak de Provence

Lamskarbonade

Bavette

Procureur

Picanha

Snel schuitje

Short-rib

Kip Yakitori spies(gegaard)

Tomahawk-steak

Deutsche BBQ

Kip spies XXL(gegaard)
Kip- of varkensshaslick

VIS

• Bayrische WeiSSwurst
• Holzfallersteak
• Hamburger
• Pfeffersteak

Kip op stok

Scampi-spies (gegaard)

Kip satéspies

Zalm moot

Gemarineerde kipfilet

Visschuitje (2 personen)

Gemarineerde kippendijfilet

VEGETARISCH

Engels ontbijtrolletje

Golf-spies

Italiaanse spies

Hamburger

Berner Würstle (gegaard)

Gevulde banaan

Argentijnse biefspiesen

Satéspies

per persoon

8.00

1.50

