BBQ Festijn
Keurslager Michielsen

Barbecue, altijd een feest!

Bestel

Onze pakketten

Pakket 1 “Classic”
Grillworst, hamburger en saté				

€ 8,00 pp.

Pakket 2 “Festival”
Gemarineerde Oosterse kipfilet, gemarineerde rundbrochette, barbecuesteak en
Beemster grillworst		

€ 12,00 pp.

Pakket 3 “Fijnproever Gourmand”
Pepersteakje, gemarineerd kipsteakje, lamskoteletje met kruidenboter, varkenshaasje op spies,
gemarineerde brochette van rundvlees en Breugelspitje (witte & zwarte beuling met stukjes appel)

€ 14,00 pp.

Pakket 4 “De Luxe”
Lamcarré gemarineerd met 7 kruiden, look en olijfolie, kipfilet “mancha” gevuld met serranoham en
tomaatbasilicum marinade, sparerib gemarineerd met zoete marinade, rundtournedos met kruidenboter,
Beemsterworstje met Beemsterkaas en gerookt spek, kalkoenbrochetje met paprika en ananas		

€ 16,00 pp.

Pakket 5 “Degustatie”
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 Teppan Yaki (tafelgrill) voor binnen en buiten.

€ 16,90 pp.

Pakket 6 “Entrecote Grill”		
Een ruim assortiment van verschillende nationale en internationale runderrassen: entrecote “Witblauw”,
“Simmenthal”, “Black Angus”, “Ierse Ribeye”, “Rubia Galegga, “Limousin”, ea.
(Afwijkingen zijn steeds mogelijk omwille beschikbaarheid)

€ 29,80 pp.

Pakket “Junior”
Assortiment met brood, groenten en sauzen

€ 8,75 pp.
€ 12,00 pp.
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Barbecue, altijd een feest!
Onze hapjes-BBQ

Scampihapje (1 stuk op stokje)				
Mini worstje (1 stuk op stokje)				
Antwerpse kippenlolly op stokje				
Mini kalkoenbrochetje (2 stuks op stokje)				

Onze BBQ specialiteiten

Papillot van zalm met groenten en citroen				
Provençaalse papillot van zalm 			
Papillot van kabeljauw met tomaat en witte wijn				
Coquilles (2 op een stokje)				
Papillot van kreeft				
Papillot van kip				
Scampi brochette (5 stuks)			
Groenten brochette Verona			
Groenten brochette Milano			
Groenten brochette Firenze			
Groenten brochette Toscan			
Gevulde aardappel			
Aardappelspiesje			
Koude groentenschotel

€ 1,65/stuk
€ 1,25/stuk
€ 1,25/stuk
€ 1,25/stuk

€ 7,90/stuk
€ 7,90/stuk
€ 7,90/stuk
€ 7,90/stuk
€ 12,80/stuk
€ 5,80/stuk
€ 6,90/stuk
€ 3,90/stuk
€ 3,90/stuk
€ 3,90/stuk
€ 3,90/stuk
€ 3,65/stuk
€ 3,65/stuk
€ 8,89 pp.

Goed om weten

Houtskool 2 kg € 3,95/stuk of 4 kg € 5,90/stuk. U kunt bij ons ook BBQ toestellen, borden, bestek, ... huren.
Vraag onze speciale arrangementen voor uw straatfeesten of speelstraten!
Meer info over de ingrediënten vindt u op onze website www.keurslager-michielsen.be
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