Lamsvlees

Barbecue assortiment
Spiezen
• Mixed-Grill (biefstuk/varkenshaas/kipfilet
gemarineerd ca.200 gram)
• Souvlakispies (gemarineerde varkenshaas met griekse
kruiden ca.80 gram)
• Shaslick (varken/paprika/ui)
• Biefstukspies (gemarineerde biefstuk ca. 80 gram)
• Carpacciospies (gemarineerde biefstuk ca. 80 gram)
• Lamsfiletspies (gemarineerde lamsfilet ca. 50 gram)
• Kalfsspies (gemarineerd kalfsbiefstuk met olijven en
zontomaat ca. 80 gram)
• Gambaspies voorgegaard (circa 100 gram)

Saté
• Varkenshaassaté (circa 80 gram)
• Kippendijensaté (circa 80 gram)
• Kipfiletsaté (circa 100 gram)
• Kipsaté gegaard (50 gram)

• Gemarineerde lamskoteletjes
• Lamsracks (naturel/gemarineerd)
• Lamskebab
• Lamsfiletspies
• Lamsbout/schouder

Barbecueworstjes
• Barbecueworstje (gegaard, rund/varkensvlees)
• Brandt en Levie Lamsmerquez
• Saucisse de Nelis (dun barbecueworstje gegaard)
• Zwitsers barbecueworstje (worstje met spek en kaas)

Groot vlees
• Bavette
• Iberico koteletten/procureur
• Dry Aged steaks
• Dry Aged Côte de Boeuff
• Procureur
• Short ribs
• Kalfskoteletten
• Picanha
• Scharrelhoen
• Baby back ribs/sparerib (rauw)

Hamburgers
• Barbecueburger (gegaard)
• Runderhamburger
• Baconburger (rundvlees met plakje bacon ca. 100
gram p/st.)
• Best Beef Burger (150 gram)
• Angus Burger (150 gram)

Steaks
• Pepersteak (circa 100 gram p/st.)
• Bieslooksteak (circa 100 gram p/st.)
• Minutesteak (circa 100 gram p/st.)
• Rib-eye steak (circa 200 gram p/st.)
• Entrecote (circa 150 - 200 gram p/st.)
• Diamondsteak

Karbonade
• Schouderkarbonade (naturel/gemarineerd)
• Procureurlapje (naturel/gemarineerd)
• Ribkarbonade (naturel/gemarineerd)
• Varkensfiletlapje (naturel/gemarineerd)

Scharrelhoen

Slow cooking/groot vlees
Wij willen u graag informeren over de mogelijkheden
van slow cooking en groot vlees op uw barbecue. Wij
hebben prachtige stukken rundvlees zoals Cotê du
Boeuff, sucade, rolade etc. Of wat dacht u van een
lekkere zachte kalfslende of rollade of een heerlijke
Iberico procureur of een complete varkensschouder.
En natuurlijk ook ons eigen gerijpte vlees. Geniet van
de volle smaak van het vlees door de langzame
bereidingswijzen.
Voor al u vragen over deze manier van bereiden bent
u welkom in onze de winkel.

Barbecuebenodigheden
In onze winkel hebben wij ook een assortiment aan
sauzen, rubs, cocoskolen, rooksnippers en barbecue
accessoires.
Wij adviseren u graag vrijblijvend.

• Drumstick gemarineerd (gegaard)
• Kipfilet (naturel/gemarineerd)
• Kippendij (naturel/gemarineerd)
• Kipbraadstick (naturel/gemarineerd)

Gert Stronkhorst, keurslager
Amstelplein 75, Uithoorn
Tel. 0297-530017
info@gertstronkhorst.keurslager.nl
www.gertstronkhorst.keurslager.nl
Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Volg ons
op facebook

Gezellig met zijn allen;
Barbecuemenu ‘Straat/vereniging’

Ons assortiment

Altijd lekker;
Barbecuemenu ‘de Luxe’

Ook dit jaar hebben we een mooi BBQassortiment in onze toonbank liggen.
Hieronder een selectie. Andere wensen?
Vraag het ons gerust, we denken graag
mee!

Bestaande uit 400 gram vlees p.p. U kunt kiezen uit:
• Carpacciospies
worstje)
• Gemarineerde kipfilet
• Kippendijensaté
• Best Beef Burger
• Souvlakispies
• Pepersteak
• Lamfiletspies
• Saucisse de Nelis (dun
• Gambaspies

Barbecuecatering
vanaf 15 personen

BBQ pakket ‘Plus’
Circa 400 gram p.p.
• Gemarineerd procureurlapje
• Barbecueburger
• Kipdrumstick of barbecueworstje
• Kipsaté 2x50 gram gegaard
p.p.

695

Circa 500 gram p.p.
• Biefstukspies
• Souvlakispies
• Gemarineerde kipfilet
• Runderhamburger 100 gram
• Kipdrumstick of barbecueworstje
p.p.

9

95

BBQ pakket ‘American Style’
• Best Beef Burger
(100 gram)
• Gemarineerd speklapje
p.p.

1095

BBQ pakket ‘Culiniar’
Circa 500 gram p.p.
• Diamondsteak
• Varkenshaassaté
• Gambaspies

Onze topper; Barbecuemenu ‘Royal’
Bestaande uit 350 gram vlees p.p. U kunt kiezen uit:
• Kipsaté gegaard 2x50
• Procureurlapje
gram
• Sparerib
• Barbecueworstje
• Shaslick
• Kip drumstick
• Barbecuehamburger

BBQ pakket ‘Keur’

Circa 500 gram p.p.
• Carpacciospies
• Kippendijensaté
• Sparerib

Voor de totaal verzorgde barbecue kunt u kiezen uit
5 menu’s. Vanzelfsprekend kunt u uw dieet wensen met
ons overleggen.

• Lamsfiletspies
• Gemarineerde kipfilet
p.p.
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95

Barbecuepakket ‘Kinderpret’
• 1 Kidsburger
• 1 Kidsbarbecueworstje
• 1 Kipsaté gegaard 50 gram
p.p.

350

Alle prijzen zijn exclusief gebruik van een barbecue.
Alle pakketten kunnen naar wens worden opgemaakt
of verpakt (op luxe schaal/per persoon/per vleessoort).
Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

Inclusief 250 gram salade p.p. U kunt kiezen uit:
• Rundvleessalade
• Aardappelsalade
• Rauwkostsalade
Inclusief:
• Diverse sausen, stokbrood, tapenade en kruidenboter
• Servetten en luxe disposable borden en bestek
• Gebruik van barbecue incl. gas, opscheplepels en
tangen
00
p.p.
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Voor de liefhebber;
Barbecuemenu ‘Super’
Bestaande uit 450 gram vlees p.p. U kunt kiezen uit:
• Kipsaté gegaard 2x50
• Procureurlapje
gram
• Souvlakispies
• Barbecueworstje
• Biefstukspies
• Gemarineerde
• Runderhamburger.
kippendijensteak
Inclusief 300 gram salade p.p. U kunt kiezen uit:
• Rundvleessalade
• Aardappelsalade
• Zalmsalade
• Vers fruitsalade
• Rauwkostsalade
Inclusief:
• Diverse sausen, stokbrood, tapenade en kruidenboter
• Servetten en luxe disposable borden en bestek
• Gebruik van barbecue incl. gas, opscheplepels
en tangen
50
p.p.
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Bekijk onze website
voor meer recepten

Inclusief 250 gram salade p.p. U kunt kiezen uit:
• Rundvleessalade
• Aardappelsalade
• Zalmsalade
• Vers fruitsalade
• Rauwkostsalade
Inclusief:
• Diverse sausen, stokbrood en/of groot brood,
tapenade en kruidenboter
• Servetten en luxe disposable borden en bestek
• Gebruik van barbecue incl. gas, opscheplepels en
tangen
p.p.

2000

Net iets anders;
Barbecuemenu “Tapas”
(mini spiesjes) € 20,00 per persoon
Bevat 400 gram vlees en vis p.p. U kunt kiezen uit:
• Lamsfilet
• Kipsaté
• Zalm
• Biefstuk
• Mini hamburger • Gamba
• Souvlaki
(met broodje)
Inclusief 250 gram salade p.p.
• Rauwkostsalade
• Kip-pestosalade
• Rucola-tomaatsalade
• Vers fruitsalade
Inclusief:
• Diverse sausen, stokbrood, tapenade en kruidenboter
• Inclusief servetten en luxe disposable borden en bestek
• Gebruik van barbecue incl. gas, opscheplepels en tangen

Puur genieten;
Barbecuemenu ‘Bourgondisch’
Bestaande uit 450 gram p.p.
U kunt kiezen uit:
• Best Beef Burger
• Kippendijensteak
• Rib-eye
• Short-rib
Inclusief 300 gram salade p.p.
• Rauwkostsalade
• Kip-pestosalade
• Amerikaanse
• Vers fruitsalade
aardappelsalade
Inclusief:
• Diverse sausen, stokbrood en/of groot brood, tapenade
en kruidenboter
• Inclusief servetten en luxe disposable borden en bestek
• Gebruik van barbecue gas of kolen, opscheplepels en
tangen. Aanbevolen wordt kolenbarbecue
50
p.p.

22

Te bestellen vanaf 25 personen
Bestaande uit 300 gram p.p. U kunt kiezen uit:
• Kipsaté gegaard
• Barbecueworstje
2x50 gram
• Barbecueburger
Inclusief 200 gram salade p.p.
• Rundvleessalade
• Aardappelsalade
• Rauwkostsalade
Inclusief:
• Diverse sausen, stokbrood en kruidenboter
• Inclusief servetten en disposable borden en bestek
• Gebruik van barbecue incl. gas, opscheplepels en
tangen
00
p.p.

10

Barbecuemenu ‘Kids’
Extra te bestellen voor de kinderen bij de overige
barbecuemenu’s. Bestaande uit:
• Kidsburger
• Kidsbarbecueworstje
• 1 kipsaté gegaard 50 gram
• 100 gram salade en brood
p.p.

500

Kok en/of bediening
Kok en/of bediening bij uw barbecue is in overleg
mogelijk bij barbeceumenu’s vanaf 25 personen.
Indien de kok/bediening beschikbaar is.
• Kok en/of bediening (ma t/m vrijdag 39.50 per uur)
• Kok en/of bediening (zaterdag 52.50 per uur)

Bezorgen en opbouwen
De kosten voor het opbouwen, afbreken, bezorgen en
ophalen zijn in overleg. Deze zijn afhankelijk van de
locatie en afstand.
Wij verzoeken u de barbecue schoon terugbrengen.
Indien wij de barbecue voor u schoonmaken berekenen
wij u 15.00 schoonmaakkosten.

GRATIS BEZORGING in Uithoorn

