DIVERSE MATERIALEN

BROOD EN SALADES

»
»
»
»
»
»

p.st. 4.95

Plukbrood

Stokbrood met kruidenboter (15 gram)
(min. 4 pers.) p.p. 0.85
Rauwkostsalade 8 soorten (200 gram p.p.) p.p. 3.50
 alades
S
(Rundvlees-, kartoffel- en scharreleisalade).
Het aantal soorten is afhankelijk van het
aantal personen. De salades worden
afgegarneerd met fruit en vleeswaren)
p.p. 4.25
Bakje rundvlees- en kartoffelsalade

p.st. 4.50

Bakje scharreleisalade

p.st. 4.75

DIVERSE PRODUCTEN OM UW
BARBECUE COMPLEET TE MAKEN

iverse sauzen (knoflook-, cocktail- en
» Dbarbecuesaus,
50 gram p.p.)
p.p. 0.45
p/l. 8.50
» Satésaus uit eigen keuken
» Kruidenboter uit eigen keuken 100 gram 2.35
p.st. 0.70
» Bestek
p.st. 0.70
» Borden

VEGETARISCH ASSORTIMENT

» Vegetarische saté 		 p.st. 1.80
» Vegetarische shaslick 		p.st. 2.30
» Groentespies 		p.st. 4.35
» Meatless burger 		p.st. 4.60
» Plantaardige braadworst 		p.st. 2.24
VISSPIEZEN

» Garnalenspies
» Zalmspies met paprika

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

 uur Gas barbecue (tot 20 personen)
H
€ 20,(Alleen verhuur bij vleesbestelling)
 uur Koekenpan € 20,H
(Alleen verhuur bij vleesbestelling)
 uur Monolith barbecue € 50,H
(excl. houtskool en wij bezorgen de
Monolith)
 uur Tent (3 bij 6 meter) met
H
verlichting, staat binnen 2 minuten, deze
wordt niet verhuurd boven windkracht 5.
Huurprijs € 75,- per dag/weekend
Huur Statafel € 5,- / met rok € 10, uur Presentatietafel € 15,H
(3 meter bij 0.50m.)
om het vlees etc. op te presenteren.
 uur mobiele Koelbox € 10,H
(15 flessen frisdrank of 1 krat bier)
 ij verzorgen ook het drinken (inclusief
W
glazen). Vraag naar de mogelijkheden.
Ook bediening is mogelijk.
Bezorgkosten (binnen de gemeente
Heerenveen € 7,50), buiten de gemeente
komt er € 0,28 per km. bij.
Schoonmaakkosten (wij kunnen voor
u, de barbecue en schalen weer
schoonmaken, de kosten zijn € 20,- per
barbecue) .

Bij partijen boven de 25 personen maken
wij het extra aantrekkelijk, door het
geven van 10% korting!

p.st. 3.85
p.st. 3.40

Van der Meer, keurslager
Molenplein 8, Heerenveen
Tel. 0513-626223
www.vandermeerheerenveen.keurslager.nl
info@vandermeerheerenveen.keurslager.nl

Be stel online!

GRILLEN &
DIRECT OF
INDIRECT GAREN?
» Direct garen: met direct garen gril
je het eten rechtstreeks boven de
hittebron. Direct garen doe je met
kleine gerechten die een korte
bereidingstijd nodig hebben.
» Indirect garen: bij indirect garen
wordt het gerecht tussen of naast
de hittebron geplaatst. dus niet
direct erbovenop. indirect garen
gebeurt altijd met gesloten deksel.
het is een perfecte methode voor
grote stukken vlees die een langere
gaartijd nodig hebben, zoals
rollade en kip!

CHECK DE
KERNTEMPERATUUR!
om de juiste garing van het eten te
bepalen, kun je 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 jouw keurslager naar de
juiste kerntemperatuur voor het
door jou 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

GENIETEN
We gaan weer lekker buiten eten.
We vieren deze heerlijke
momenten natuurlijk met het
lekkerste vlees van de Keurslager.
Trakteer jezelf op onze heerlijke
BBQ-producten en maak er een
echt feestje van. Wij helpen én
adviseren je graag!

» Verse hamburger
» Filetlapje
» Verse varkenssaté
» BBQ worst

BBQ-PAKKET C

» Biefstukspies
» Kipstick
» Garnalenspies

per persoon

BBQ-PAKKET B

» Verse kipsaté
» Sparerib
» Verse hamburger
» BBQ worst
» Filetlapje

(naturel, pittig of kip)

per persoon

9

50

(marshmallows aan een stokje)

per persoon

11

95

BBQ-PAKKET D

» Chip-chipolata
» Kipstick
» Saté van de varkenshaas
» Wilde zalmspies
» 3 Soorten rauwkostsalade
» Plukbrood
uit eigen
» Kruidenboter
keuken
95
(20 gram p.pers.)

per persoon

varkenshaas met abrikoos en peppadew)

2

95

BBQ-PAKKET
POPULAIR

(min. 10 personen)
per persoon

» Filetlapje
» Verse hamburger
» Verse kipsaté
» BBQ worst
» 3 Soorten rauwkost
» 3 Soorten saus
met kruidenboter uit
» Stokbrood
eigen keuken
25
(60 gram p.p.)

(peppadew of olijf)

(zoet of pittig)

»
kipfilet (gemarineerde
» Brusselse
kipfilet, prei en katenspek)
gehakt (rundergehakt
» Mexicaans
met Mexicaanse saus en kaas)
» Rauwkostsalade
en kruidenboter uit eigen
» Stokbrood
keuken
50

9

VOORGERECHTEN

» Beef tataki
» Carpaccio
» Vitello Tonnato

per bakje
per bakje
per bakje

5,95
6,00
6,95

(200 gram p.p.)

(gemarineerd
of naturel)

(zoet of pittig)

595

»
»
»

Van iedere soort vlees 125 gram p.p.
Varkenshaas hoisin (heerlijk gemar.

Voorgebraden hamburger
Vleeslolly (rundvlees)
Spekspiesje

(naturel, pittig of kip)

» Sparerib

(naturel, pittig of kip)

ROERBAKPARTY LUXE

per kind

(peppa of olijf)

BBQ-PAKKET A

BBQ-PAKKET KIDS

13

(min. 10 personen)
per persoon

11

BBQ-PAKKET DE-LUXE

» Pepersteak of kogelbiefstuk
» Saté van de varkenshaas
» Kipstick
» 3 Soorten rauwkost
» Plukbrood
» Kruidenboter uit eigen keuken
50
(peppa of olijf)

(200 gram p.p.)

(20 gram per persoon)
(min. 10 personen)
per persoon

13

Als u in plaats van 3 soorten rauwkostsalade,
3 soorten maaltijdsalades (rundvlees-, kartoffel
en scharreleisalade) kiest, dan komt er per
persoon € 2,50 extra bij.

ZELF GEPRIKTE
STOKJES

Biefstukspies
» Verse
» Saté vanvarkenssaté
de varkenshaas
» Verse kipsaté
» Kipstick peppadew
»
olijf
» Kipstick
» Vleeslolly (kids)

per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk

2,75
1,65
1,95
1,65
1,85
1,85
1,35

GROOT VLEES VOOR
DE ECHTE LIEFHEBBER

» Entrecote
Steak
» T-bone
Cote de Boeuf
» Picanha
» Club steak
» Diamanthaas
» Black Angus entrecote
» Angus burger
» Black
» Lamsrack
» Bavette

100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
per stuk
100 gram
100 gram

3,25
4,50
3,35
1,95
2,50
3,25
4,62
2,00
4,50
2,45

