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BBQ Assortiment
Rund

•
•
•
•
•

Barbecueburger
Gemarineerde biefstuk
Biefstuk ‘natuur’
Entrecote
Rundsaté

€
€
€
€
€

1,45 / st.
3,90 / st.
3,90 / st.
5,25 / st.
2,55 / st.

Varken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casselerrib
Mignonnette
Gemarineerde varkenssteak
Gemarineerde karbonade
Gemarineerde kotelet
Tuinkruidenkotelet
Spek
Grillspek
Gemarineerd haasje
Saté
Sparerib (1/3)
Barbecueworst met kaas
Gekruide barbecueworst
Gerookte barbecueworst
Chipolata (natuur of gekruid)
Minivleesfakkel
Kempisch hammeke

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,95 / st.
2,50 / st.
2,50 / st.
1,85 / st.
2,10 / st.
2,10 / st.
0,98 / st.
1,75 / st.
3,25 / st.
2,20 / st.
2,40 / st.
2,10 / st.
1,50 / st.
1,75 / st.
1,75 / st.
0,95 / st.
4,45 / st.

Lam

• Lamsfilet 100 g
• Gemarineerde lamskotelet
• Merguez

€ 4,90 / st.
€ 2,50 / st.
€ 2,50 / st.

Kip

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vis

• Visbrochette
• Zalmsteak
• Scampibrochette

Kippenchipolata
Kalkoentournedos
Bereide kippendrumsteak
Gegaarde kipfilet
Kipfilet ‘mareba’
Kipfilet ‘kruidenboter’
Kipfilet ‘natuur’
Gegaarde kippenbil
Gegaarde kippenvleugel
Kippensaté
Kippenkotelet

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,90 / st.
2,25 / st.
1,70 / st.
2,40 / st.
2,40 / st.
2,40 / st.
2,40 / st.
1,80 / st.
0,90 / st.
2,40 / st.
1,55 / st.

€ 4,60 / st.
€ 4,60 / st.
€ 4,60 / st.

BENJAMiN-PAKKET
Een kindersateetje, mini chipolata
en een barbecueworstje
€ 1,70 / kapoen

DEGUSTATIEBARBECUE IS EEN ECHTE AANRADER!
Met dit assortiment kleine hapjes kunnen uw gasten veel soorten vlees proeven.
Vlug gebakken en lekker! Een overheerlijke combinatie van kleine lekkernijen
voor op de barbecue of de grillplaat.
Degustatiebbq ‘Klassiek’ € 12,95 / pers.
Brochette
Varkenshaasje
Lamskotelet
Rundstournedos wit-blauw
Barbecueworst met spek
Kipfilet
Sparerib

Degustatiebbq ‘Exclusief’ € 14,90 / pers.
Brochette
Varkenshaasje
Lamsbiefstuk
Kipfilet
Zalmfilet
Rundstournedos
Barbecueworst met spek
Sparerib
Gemarineerde lamskotelet
Scampi look

Teppan yaki
Deze Japanse bakwijze maakt geen gebruik van vetten of olie.
Gebruik de speciale bakplaat en geniet van deze fijnproeversschotel.
Gevarieerd basisassortiment vlees en vis
Peperbiefstuk
Gemarineerde vis
Schnitzel
Varkenshaasfilet
Kalkoenfilet
Krielaardappeltjes
Gekruid schnitzelstaafje
Zalmfilet
Scampi’s
Kipfilet
Lamskoteletje

€ 13,95
- per persoon -

Brochetten - barbecue
Wij maken voor U reuzebrochetten.
U voorziet 1 brochette per persoon. Maar uiteraard mag uw tafelgenoot een
stukje van uw brochette en proef jij ook graag van een andere.
OS AAN DE PIN (entrecote, tournedos, gemarineerde steak)
KIP OP DE STOK (kipfilet, kalkoenfilet, gemarineerde kip)
VARKENSSATÉ (filetgebraad, haasjes, gemarineerde filet)
BARBECUE-PEN (barbecueworst, casselerrib, beenhesp)

€ 19,50 / kg
€ 14,50 / kg
€ 14,50 / kg
€ 14,50 / kg

Grote stukken - barbecue
Bak grote stukken op uw barbecue en verdeel ze over uw gasten.
Grote stukken zorgen voor sappig vlees. En door iedereen een stukje te geven
kan er van alles wat geproefd worden!
Varkenshaasjes / varkenskroon / côte à l’os / biefstuk aan ‘t stuk /
lamskroontjes /kalkoengebraad / ...

Apart te verkrijgen
Koude groenten
€ 5,95 /pers.
aardappelsalade, geraspte wortelen, tomaatjes, komkommer, slamix,
barbecuemix, wittekoolmix en verse pastasalade
Warme groenten
groenten voor op het vuur: boontjes in spek,
Provençaals tomaatje en gekruide busselworteltjes

€ 6,50 / pers.

Koude sausjes
barbecue, cocktail, curry, peterselie, look of zigeuner

€ 0,85 / pers.

Warme sausjes
Provençaal, peper, champignon of bearnaise

€ 1,45 / pers.

Pastasalade
Rijstsalade
Aardappeltjes ‘kruidenboter’
Gemarineerde krieltjes
Gegratineerde aardappeltjes
Aardappeltjes in de schil

€ 2,95 / pers.
€ 2,95 / pers.
€ 2,95 / pers.
€ 2,95 / pers.
€ 2,95 / pers.
€ 2,95 / pers.

Niet te vergeten!
Gezuiverde Keurslagerhoutskool
Coco’s briketten
Zakjes barbecuevuurkruiden
Aanmaakblokjes

BARBECUE MET BAKSERVICE!
Met een bakservice (vanaf 30 pers.) garanderen wij u een geslaagd barbecuefestijn!
Wij verzorgen het eten en u moet enkel nog voor drank en ambiance zorgen!
Niet alleen het barbecuetoestel, borden, bestek, het lekkerste vlees uit onze
toonbank, broodjes, een vers groenteassortiment en lekkere en aangepaste sausjes,
ook het bakken, het afruimen van de tafels en de afwas nemen wij voor onze
rekening.
Voor verenigingen en buurtfeesten zijn er speciale arrangementen voorzien.
U kiest de vleessoorten uit onze lijst en voorde smulbekken hebben we ook enkele
exclusieve voorstellen.
Degustatiebarbecue
Wil je van alles eens proeven, dan is dit voorstel op jouw maat gesneden.
We bakken onder andere minisateetjes, toumedos, spareribs en varkenshaasjes.
Verder kan je proeven van kip, lam en de lekkerste worstjes van de Kempen.
Allemaal kleine stukjes en allemaal lekker!
Bourgondische barbecue
Hier serveren we een beperkter aanbod vleessoorten, voor mensen die van een
lekker stuk vlees houden. Megastukken vlees op het vuur. Gebakken in grote
stukken en op het juiste moment afgesneden! Rundfilet, varkenshaasje, lamskroon,
kipfilet en chipolata. Om van te likkebaarden...
Breughelbarbecue
Wil je de Kempense, breugheliaanse toer op? Dan adviseren we deze formule.
Witte pens, spareribs, kippenbil, grillspek of een hammetje, het behoort allemaal
tot de mogelijkheden. Het groentebuffet wordt aangepast met appelmoes en
hoevebrood.
Speciale arrangementen
Hesp aan ’t spit, paëlla in de pan,...
Vraag ons naar de mogelijkheden. Samen vinden we wel een leuke oplossing!

Keurslager Van Hoof
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Openingsuren:
Zon- en feestdagen gesloten
Nieuw!!!
Bespaar tijd en bestel online Surf naar onze webwinkel
op www.keurslagervanhoof.be
U kan er terecht voor vleeswaren, maar ook voor lekkere en
gemakkelijk te bereiden gerechten.
Gebruik onze Onlinedienst voor uw barbecuebestelling.
Uw bestelling ligt klaar op het afgesproken uur...
en smullen maar!

