Pakket “Mediterrané”

Pakket “echt Amerikaans”

(vanaf 10 personen)
Zuid-Europese barbecue (5 stuks p.p.)
• Carpaccio misto, malse biefstukrolletjes
gevuld met verse spinazie.
• Pollo di pomodori, malse kipspiesjes met
zontomaatjes.
• Caprese di maiale, slofje van gemarineerde
varkenshaas met mozzarella en tomaat.
• Cigalas aioli, in knoflook gemarineerde
gambapiesen.
• Zeebaars a la grecque, zeebaarsfilet met
tomatensalsa, gehakte olijven en rozemarijn.
• Pincho espagnol, pikant gekruide spies
van varkenshaas
• Truffelaertje, kiphaasjes gemarineerd met
zomertruffel olie.
• Wrap fromage, gerolde wrap gevuld met
2 kazen, pesto en pijnboompitjes.

(vanaf 10 personen)
Real American barbecue (5 stuks p.p.)
• Beef Burger “New style”, stevig gekruide
runderhamburger.
• Entrecôte Argentina, puur natuur stukje
botermals rundvlees.
• Spareribs “Real Dutch”, botermalse,
lekker gekruide spareribs.
• Chicken Wings “Long Island”, pikante
kippenvleugels.
• Smoky salmon “Char Siew”,
zacht gerookte zalmfilet om te grillen.
• Pulled Porc “geplukt varken”,
draadjesvlees met spicy sauce in folie.
• Roasted potato “Grandmother’s
garden”, folie-aardappel met kruidenkaas.

Sauzen:
• Tzatziki (komkommer-knoflooksaus)
• Truffelmayonaise
• Salsa picante (pittige tomatensaus)
• Hofmeester saus (mosterd, honing en dille)

Salades:
• Pasta-pesto-salade
• Mediterrane aardappelsalade
• Tomaten Caprese (tomaat, olijf,
pijnboompitten, balsamico, mozzarella)
• Italiaanse juliennesalade met thousand
island dressing
• Meloensalade

Supplementen:
Ciabatta – knofookbrood – olijfbrood –
knoflookboter – tapenade
10-25 personen, p.p. € 21,50
>25 personen, p.p. € 19,50
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Sauzen:
• Piripiri sauce
• Smoky honing dip
• Texas sauce (frisse yoghurt-kruidensaus)
• Jack Daniels sauce

Salades:
• Mixed sweet potato salad with bacon
• Cajun rijstsalade met cashewnoten
• Caesar salad
• Chili-ananassalade met zoetzure
komkommer
• Babymaïssalade met Thousand Island
dressing
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Supplementen:
Hamburgerbroodjes – knofookbrood –
knoflookboter
10-25 personen p.p. € 19,95
>25 personen p.p € 17,50

Hans Adriaans, keurslager
Dommelseweg 36a, 5554 NS Valkenswaard
Tel. 040-2046064, info@adriaans.keurslager.nl
Kijk op onze website: www.adriaans.keurslager.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden.
Prijzen onder voorbehoud.
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Hans Adriaans, keurslager
Dommelseweg 36a, 5554 NS Valkenswaard
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Pakket “De kleine BBQ-er”

Beste levensgenieter,
Een hopelijk zonrijke periode voor dit jaar is
weer aangebroken. En het samen genieten van
lekkere zelfbereide gerechten in de tuin of op
balkon klinkt weer heel aantrekkelijk. Ook dit
seizoen hebben wij met het team voor elke
barbecueliefhebber weer veel lekkers
samengesteld. Van jonge klassiekers tot
vernieuwde barbecuegerechten. Alles om het u
zo gemakkelijk en smakelijk mogelijk te maken.
Wij hebben voor u diverse vlees- en
vispakketten samengesteld, die u ook heel
gemakkelijk kunt combineren met de twee
“aanvullende” pakketten. Ook een gasbarbecue
en couverts kunt u erbij bestellen. Voor advies
en vragen staan wij u graag persoonlijk te
woord, maar u kunt ons ook benaderen via
onze website www.adriaans.keurslager.nl

• Stokje kipsaté
• Barbecuehamburger
• Kinderspies
(3 stuks p.p.)

Bekijk onze website
voor meer recepten

Pakket “Vlees noch Vis ”

Aanvullend pakket

• Groentenburger
• Wrap kaas/pesto
• Mexicaanse gepofte aardappel
• Ei-sleetje kaas/groenten
(4 stuks p.p. vegetarisch)

• 4 koude sauzen (knoflook, cocktail, zigeuner,
truffelmayonaise)
• Satésaus (ons eigen veelgeprezen recept)
• Huzarensalade uit eigen keuken
• Aardappelspeksalade
• Pastasalade
• Lady Chef salade (spitskool, paprika, rode ui
en dressing)
• Waldorfsalade (appel, selderij, walnoot
en dressing)
• Luxe groene salade
• Stokbrood bruin & wit
• Kruidenboter
• Tapenade
00
Compleet - vanaf 8 personen

Pakket “De Hofnar“

Pakket “Zee-BBQ“

• Grieks speklapje
• Barbecuehamburger
• Barbecueworstje
• Gemarineerde halsfilet

• Zalmhaas-limoenspies
• Japanse tonijnmedaillon
• Knoflook gambaspies
• Vispotje “d’n Dommel”
(4 stuks p.p. vis)

(4 stuks p.p.)

500

300

700

1250

Pakket “De Dommel“

Aanvullend pakket

• Kip-op-stok
• Shaslick
• Portie kipsaté
• Gemarineerde kipfilet
• Barbecueworstje
• Gemarineerd speklapje
(combinatie van 4 stuks p.p.)

• 3 koude sauzen (knoflook, cocktail, zigeuner)
• Huzarensalade uit eigen keuken
• Gemengde groene salade
• Tomaatsalade
• Koolsalade
• Stokbrood wit
• Kruidenboter
25
Basis - vanaf 8 personen

675

Pakket “De Valkenier“
• Pepersteak
• Varkenshaassaté
• Kalkoenbiefstuk
• Kip-pesto-spies
• Hans-spies (varkenshaas-groenten)
• Zalmfilet in folie
• Knoflook gambaspies
• Vispotje “d’n Dommel”
(combinatie van 4 stuks p.p.)

vanaf 20 personen
Optie satésaus

5
475

p.p. € 0.50

1100
Cadeautip!

vanaf 20 personen
Optie vers fruit salade

7
675

p.p. € 1.50

Aanvulling - naar wens • Huur barbecue
(geschikt tot ca. 20 personen)
gratis
• Huur megapan (tot 25 personen)
gratis
• Gasverbruik
per stuk € 15,00
• Reinigen barbecue
per stuk € 17,50
• Reinigen overig materiaal per persoon € 0,50
• Borden + bestek huur
per set € 0,50
• Borden + bestek reinigen
per set € 0,50
• Servetten bij couvert huur
gratis
• Bezorgen in overleg per adres vanaf € 10,00

De Keurslager cadeaukaart

