Groot vlees voor de
échte liefhebber
• Bavette
• Picanha/staartstuk
• Entrecote
• Australische
runderribeye
• Tomahawk
• Verse spareribs

Maak zelf uw burgers klaar
en bestel een Burgerbox

Barbecue
bruikleen

Maak uw BBQ compleet
U kunt ook een saladepakket bij uw vleesbestelling plaatsen.

• H uzarensalade en pastasalade
• Knoflook- ,cocktail- , zigeuneren satésaus
• Gelderse rauwkostsalade,
smikkelsalade, tomaat-courgette • Wit en/of bruin stokbrood
salade
• Smeersels voor het stokbrood

Bij aankoop van barbecuevlees
kunt u een barbecue in bruikleen
krijgen. Voor het gebruik van gas
kunt u naar de kosten informeren
in de winkel.
Indien de barbecue vuil retour
komt, brengen wij € 20,00 in
rekening. Bij onjuist gebruik
van ons apparatuur zijn wij niet
aansprakelijk voor de gevolgen.

BBQ specialiteiten
uit Etten-Leur
• Surf en Turf
• Kebabspies
• Hertenspies

• Lamsbraadstukje
• Lamsrack
• Lamsspies

• Buikspek
• Procureur
• Varkensrack
• Côte de boeuf
• Hertenrack
• Pollo Orange

Extra Service

• Carpacciospies
• Crocante
• Ettens kwartet

Borden en bestek (vraag naar de
kosten bij uw bestelling)
• ECHT houtskool
zak 10 kg
• ECHT houtskool
zak 2,5 kg
• ECHT briketten
zak 2,5 kg

Scan de QR-code voor
de actuele prijzen!

Scan de QR-code voor
de actuele prijzen!

Staf & Bianca, keurslager
Van Caulil
Stationsstraat 2, Etten-Leur
Tel. 076-5012400, www.vancaulil.keurslager.nl

Be stel online!

Van Caulil, keurslager
www.vancaulil.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!

'het straatje' v.a. 15 personen
Slecht weer?

BBQ aan!
Meestal gaat de BBQ pas aan
wanneer het boven de 20 graden
is. Maar barbecueën kan het hele
jaar door en ook met minder goed
weer. Laat bijvoorbeeld een mooi
stuk vlees ‘low & slow’ (langzaam en
op lagere temperatuur) garen op de
BBQ en serveer deze binnenshuis met
heerlijke bijgerechten. Dit BBQ feestje
kan altijd doorgaan!

Cadeautip

de keurslager

cadeaukaart

• Kipsaté
• Hamburger
• Barbecueworst
• Gemarineerd speklapje
• Varkensspies
• Gemarineerd koteletje
• Huzarensalade en pastasalade

• Gelderse rauwkostsalade,
smikkelsalade,
tomaat-courgettesalade
• Knoflook- ,cocktail- , zigeuneren satésaus
• Wit en/of bruin stokbrood
• Smeersels voor het stokbrood

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.

RUNDVLEES

rosé 55°C • gaar 70°C

• Carpaccio spies
• Kipfilet mystery
• Haas op stok
• Lamsspies
• Huzarensalade en pastasalade
• Gelderse rauwkostsalade,
smikkelsalade, tomaatcourgettesalade

• Knoflook- ,cocktail- , zigeuner- en
satésaus
• Wit en/of bruin stokbrood
• Smeersels voor het stokbrood

• Kipsaté
• Hamburger
• Gehaktlolly

• Appeltaartje
• kersentaartje
• Huisgemaakte bavarois
• Vanille-ijs
• Keurslager-ijs
• Aardbeien-ijs
• Hazelnoot-ijs
• Vers fruit

'de oceaan'
• Scampibrochette
• Zalmfilet
• Vispakketje

GROOT VLEES
KALFSVLEES

Staf & Bianca BBQ de luxe

Dessert

KERNTEMPERATUREN

rood 48°C • rosé 55°C • gaar 70°C

Gevarieerd assortiment, gemiddeld
4 stuks vlees per persoon

'het bengeltje'

VARKENSVLEES

rosé 60°C • gaar 70°C

No meat
• Gevulde Portobello
• No meat burger
• Fakkelbrood

LAMSVLEES

rosé 55°C • gaar 70°C

KIP

gaar 75°C

Bijgerechtjes

Sauzen
• Knoflook
• Cocktail
• Uiensaus
• Zigeuner
• Truffelsaus
• Satésaus

Salades
• Rundvlees huzarensalade
• Ettense huzarensalade
• Aardappelsalade
• Smikkelsalade
• Gelderse rauwkostsalade
• tomaat-courgettesalade

• Aardappelgratin
• Gevulde portobello
• Groente spies
• Tomaat mozzarella
• Plukbrood

BBQ compleet 'de Keurslager'

Scan de QR-code
voor de actuele
prijzen!

• Kipsaté
• Runderspies
• Hamburger
• Sparerib
• Gelderse rauwkostsalade,
smikkelsalade, tomaatcourgettesalade

• Knoflook- ,cocktail- , zigeuner- en
satésaus
• Wit en/of bruin stokbrood
• Smeersels voor het stokbrood

Bestel gemakkelijk en snel uw barbecuevlees, pakketten of salades in onze webshop!

Scan de QR-code voor
de actuele prijzen!

