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a n t w e r p e n



apero

Scampihapje  € 1,50 / st.
Mini worstje € 1,00 / st.
Antwerpse kippenlolly € 1,00 / st.
Mini kalkoenbrochetje     € 1,00 / st.

Tapasbord (4 tot 6 personen)  € 42, 00 / st.
Ruim assortiment Italiaanse en Spaanse specialiteiten zoals Parmaham, 
mortadella, serranoham, stofelotto, panchetta, ventricina picante, mengeling van 
olijven met look, zongedroogde tomaten...

Tapas de luxe (min. 10 personen)  € 15, 95 / pers.
Een assortiment van de fijnste delicatessen uit Italië en Spanje: Parmaham, 
truffelsalami, salami finocchiona (venkelsalami), jamón Iberico,
mortadella en chorizo. Gevarieerd assortiment olijven met piment, Italiamix, 
gevulde peppadew met feta en ansjovis.
3 tapasglaasjes:
• Fantasie van tonijn en rode pesto
• Tartaar d’Anvers
• Duo van gestoomde en gerookte zalm

Ontvang uw gasten met stijl.
Verras hen met een amuusje!
• Amuusje van rivierkreeft met cognacsausje en tomaatje    € 2,65
• Amuusje van gerookte zalm, dille en rode uitjes    € 2,65
• Amuusje van tonijn op zuiderse wijze met rode pesto    € 2,65
• Amuusje van eend met vijgenconfit    € 2,65
• Amuusje van gerookte hoevekip met honingmosterd en wortelchutney  € 2,65



±400 g
• Grillworst 
• Hamburger 
• Saté

Pakket 1: Classic  € 6,95 / pers.

BBQ pakketten
vanaf 4 pers.

Tijdens de zomermaanden vindt u in onze toonbank een waaier van de lekkerste 
ideeën, uiterst geschikt voor de barbecue of tafelgrill. Een ruim assortiment van 
rauwkost saladesmet verrassende vinaigrettes, sausjes à volonté…
pikant, hartig, licht, klassiek, culinair of exotisch… 
Bij al uw barbecuepakketten kunt u brood, groenten en sausjes bijbestellen. 
Hiervoor wordt een supplement van € 10,45 / pers. gerekend.
Maak uw keuze uit één van onze barbecuepakketten:

±400 g
• Gemarineerde Oosterse kipfilet
• Gemarineerde rundbrochette
• Barbecuesteak
• Beemster grillworst

Pakket 2: Festival  € 9,95 / pers.



±400 g
• Pepersteakje
• Gemarineerd kipsteakje
• Lamskoteletje met kruidenboter
• Varkenshaasje op spies
• Gemarineerde brochette van rundvlees
• Breugelspitje (witte & zwarte beuling met stukjes appel)

Pakket 3: Fijnproever  € 11,85 / pers.

±400 g
• Lamcarré gemarineerd met 7 kruiden, look en olijfolie. 

Kipfilet “mancha” gevuld met serranoham en tomaat-
basilicum marinade

• Sparerib gemarineerd met zoete marinade
• Rundtournedos met kruidenboter
• Beemsterworstje: met Beemsterkaas en gerookt spek
• Kalkoenbrochetje met paprika en ananas

Pakket 4: De Luxe  € 12,85 / pers.

±400 g
Lamskoteletje - Rundsaté - Slavinkje - Gekruide kippenvleugel 
- Rundtournedos - Mergueze met gerookt spek
Breugelspitje (witte en zwarte beuling met stukjes appel)
Varkenshaasje op spiesje - Kipfilet “mancha” gevuld met 
serranoham en tomaatbasilicum marinade
Het degustatie barbecuepakket is ideaal voor TeppanYaki 
(tafelgrill) voor binnen en buiten.

Pakket 5: Degustatiebbq  € 12,95 / pers.



±400 g
• Lomo Duroc, Spaans varkensvlees
• The Duke of Berkshire, Engels varkensras
• Gemarineerde parelhoenfilet
• Eendenborstfilet
• Entrecote met kruidenboter
• Lamcarré gemarineerd met 7 fijne kruiden, look en olijfolie
• Konijnenrug gemarineerd met pepermarinade

Pakket 6: Grill de luxe  € 19,95 / pers.

±600 g
Een ruim assortiment van verschillende nationale en
internationale rundnamen: Entrecote “Witblauw”,
“Simmenthal, “Black Angus”, “Ierse Ribeye”,
“Rubia Galegga”, “Limousin”, ea

Entrecote Grill  € 26,90 / pers.

• Mini worstje
• mini hamburger
• mini brochetje 
• mini kippenfilet
Individueel op een bord per kindje

Junior Grill   € 6,90 / pers.



Rund

Varken

• Entrecote
• Côte à l ’os
• Chateaubriand
• Filet pure
• Filet mignon
• Hamburger
• Pichana (staartstuk)
• Blond Aquitaine 

• Holstein 
• Charolais
• Rubia Galegga
• Ierse rib-eye
• Black Angus
• Simmental ...
• Dry aged (volgens aanbod en 

rijpklaar)

• Gemarineerde en voorgebakken 
sparerib

• Varkenshaasje
• Barbecuesteak
• Varkenskroon
• Lomo (Duroc)

• The Duke of Berkshire natuur of 
gemarineerd.

• Bras varken 
• Speenvarkenrug 
• Speenvarkenkoteletjes 

Kalf
• Kalfssteak
• Kalfskotelet met kruiden of 

gemarineerd kalfsoester
• Kalfsfilet 

• Kalfsniertjes
• Kalfslever

BBQ assortiment



Kip & kalkoen
• Kipfilet natuur
• Verse kippenboutjes
• Kippensteak
• Kalkoensteak

• Indische kipfilet
• Exotische kipfilets
• Thaise kippenvleugels
• Gemarineerde kalkoenfilet

• Papillot van verse zalm en prei 
• Kabeljauw en juliennegroentjes
• Scampibrochetje met 7 kruiden, 

look en olijfolie 

• Gemarineerde gamba’s met 
serranoham.

Vis

Worstjes
• Barbecueworst
• Panamaworst
• Mergeuze worst

• Mini worstjes (Boeren, Toscane, 
kippenworstje, curry, Provençaals)

Alle bijhorende materiaal zoals: keurslagerhoutskool, aanmaakblokjes, barbe-
cuetoestel, mini roosters, vorken, barbecuetangen, borden en bestek kan u bij uw 
Keurslager huren of kopen. Alle variaties kunnen voor u op schotel gegarneerd 
(min. 4 personen) worden, supplement van € 2,85 per schotel.



Suggesties

Nog enkele culinaire suggesties op bestelling:

Gemarineerde entrecote

Mystery filet: gemarineerde kipfilet met een zachte Oosterse 
marinade

Panamaworst: grillworst met Beemsterkaas en gerookt spek

Gemarineerde varkensteak

Gemarineerde rundsteak

Gemarineerde lamcarré met 7 fijne kruiden, look en olijfolie

Lomo Duroc natuur of gemarineerd

The Duke of Berkshire natuur of gemarineerd

Kalfskotelet met zachte pepermarinade

Kipfilet “mancha”met Serranoham en fijn getomateerde 
zuiderse marinade

Poulet de Paris: Gemarineerde kipfilet met grilchampignons 



Kipsteakje: bovenboutje gemarineerd met zoete marinade en 
gebroken peper

Marmeque: kalfslapje met Beemsterkaas, Engelse 
sinaasmarmelade en boter

Arabische lamspies: gemarineerde lamfilet met tomaat, 
aubergine en ajuin

Gemengde brochette: met kalkoen, worstje, rund- en 
kalfsvlees en groentegarnituur

Kasjmir spiesje: kipbrochette met verse ananas en 
currymarinade

Kalfskebab: gemarineerde kalfsbrochette met getomateerde 
pepermarinade

Côte à l’os 
Entre cote met been ideaal voor 2 of meer personen met 

kruidenboter of bearnaise

Bocconcini
Kalkoenlapje gevuld met tomaat, basilicum en mozzarella 



Warme sauzen
Roze pepersaus - Groene pepersaus

Poivradesaus (seizoen) - Zwarte pepersaus
Fine champagnesaus

Koude sauzen
Bieslookvinaigrette - Vinaigrette natuur

Honingmosterd vinaigrette - Thousand island
Yoghurtvinaigrette - Currysaus - Pikant - Look

Tomaat - Mosterd - Tartaar - Cocktail

Aardappel van de chef
Aardappel met mozzarella

Aardappel in de schil met kruidenboter
Aardappelbrochette met Breydelspek

Saladbar
Koude salades:

Italiaanse tomatensla - Witte koolsla
Oosterse rauwkostsalade - Komkommersla

Rode bietensalade - Franse sla - Geraspte wortelen
Pastasalade - Parijse flageoletsla - Seldersla
Zomerse hutsepot - Slamix - Aardappelsla...

Groentjes om op te warmen
Bloemkool - Boontjes met vleugje noot

Tomaat met kruidenboter - Gebakken Franse
champignons - Bloemkool en broccoli - Witloof

Aanvullingen



Cote à l’os met 
geroosterde lookboter

ingrediënten:
• 1 cote à l’os
• 1 bol knoflook
• 6 el boter
• 1 el gehakte peterselie

• 3 el geraspte Parmezaanse kaas
• olijfolie
• grof zeezout
• peper uit de molen

Bereiding lookboter
Wikkel de bol knoflook losjes in aluminiumfolie, laat de bovenkant open. Gril 
de knoflook op de barbecue. Dit duurt ongeveer 30 à 40 minuten eer hij zacht 
is. Draai de bol regelmatig om in het aluminiumfolie en zorg ervoor dat hij niet 
verbrandt. Laat afkoelen tot kamertemperatuur, halveer en knijp het vruchtvlees 
eruit. Meng met de boter, de gehakte kruiden 
en de Parmezaanse kaas. Breng op smaak met 
peper en zout. Leg de kruidenboter op eenstuk 
plasticfolie en rol tot een worst, draai de uitein-
den van de plasticfolie op. Leg de boter in de 
koelkast, of als het snel moet in de diepvries tot 
hij stevig is. 

Bereiding vlees
Wrijf het vlees in met olijfolie, kruid beide kan-
ten met grof zeezout en peper uit de molen. Leg 
de côte à l’os op een hete barbecue en gril het 
vlees aan beide kanten: reken ongeveer 30 à 35 
minuten voor rosé. Laat het vlees afkoelen on-
der aluminiumfolie, snij het in plakjes en dien 
op met de geroosterde lookboter.

recept



Openingsuren:

Alle dagen doorlopend open van 8u00 tot 18u00.
Afhalen van bestellingen kan tot 19u00.

Zon- en feestdagen gesloten.

Anselmosstraat 43-45 - 2018 Antwerpen
Tel. 03 238 51 13

keurslager.michielsen@telenet.be
www.keurslager-michielsen.be

Keurslager Michielsen


