OOK
HEERLIJK
op het terras
Fondue

Assortiment gemarineerd extra mals vlees: rund,
varken, kalkoen, Ardeens gebraad aangevuld
met 3 verschillende soorten gehaktballetjes,
spekrolletjes…

Gourmet (9 stuks)

€

9,90 / pers.

€

11,90 / pers.

Teppan yaki (9 stuks)
€
Assortiment vers vlees van rund, varken en kalf,
aangevuld met eendenborstfilet, scampi, zalmspiesje,
kippenbrochetje, kalfsburgertje, lamskotelet …

15,80 / pers.

Koude vleesschotel

€

15,00 / pers.

Koude vis- en vleesschotel

€

21,00 / pers.

Assortiment puur vlees van varken, rund en
kalf, aangevuld met chipolata, kip cordon-bleu,
kippenbrochetje, …

Tomaat-garnaal, knapperig gebakken kippenboutje,
meloen met Italiaanse ham aangevuld met fijne
charcuterie van het huis, vers fruit en een
assortiment van groenten

Tomaat-garnaal, knapperig gebakken kippenboutje,
meloen met Italiaanse ham aangevuld met fijne
charcuterie van het huis, gerookte en gekookte
vissoorten, vers fruit en een assortiment van
groenten

KEURSLAGER HEETHEM
MARKT 8
8840 STADEN
051 70 12 67
KEURSLAGER.HEETHEM@SKYNET.BE

OPENINGSUREN:

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

7u30 – 12u30 en 14u00 – 18u30
7u30 – 12u30 en 14u00 – 18u30
7u30 – 12u30
7u30 – 12u30 en 14u00 – 18u30
7u30 – 12u30 en 14u00 – 18u30
7u30 – 17u00
Gesloten

WILT U GRAAG WAT EXTRA INFO OF FOTO’S? NEEM DAN
ZEKER EEN KIJKJE OP ONZE VERNIEUWDE WEBSITE!

WWW.KEURSLAGERHEETHEM.COM
join us on

Keurslager Heethem

KEURSLAGER HEETHEM
Staden

graag op
bestellin

HET IS BBQ TIME!
Ga samen met Keurslager Heethem voor… DE BESTE BBQ VAN HET JAAR!
Geniet heerlijk met familie en/of vrienden van het lekkerste vlees
op zomerse dagen. Ontdek hier ons BBQ assortiment,
van aperitiefhapjes tot groenteschotels.
Niet helemaal gevonden wat u zoekt?
Stelt u graag een ander pakket samen?
Kom dan gerust eens langs in de winkel,
wij helpen u graag uw favoriete stukje vlees kiezen.
Heeft u een voedselallergie?
In onze winkel kunt u terecht voor een ruim assortiment
gluten-en lactosevrije producten.
Het Keurslager Heethem team

ALLES
VOOR
Een heerlijk aperitief

Aperio (gebakken kippenvleugeltje)
BBQ broodje gerookte zalm (1 broodje = 6 pers.)
BBQ broodje Italiaanse ham/mozzarella (1 broodje = 6 pers.)
Grillworst op spiesje
Spekfakkeltje
Scampibrochette
Mini wit worstje

Rund

BBQ
Assortiment

Gemarineerde steaks
Ierse rib eye
Entrecote/Côte à l’os (Belgisch wit-blauw)
Entrecote/Côte à l’os (limousin)
Pelée royale (hemels lekker puur rundvlees)
Italiaanse grillburger
Chateaubriand

Kip

-Kwaliteit, elke dag opnieuw-

€
€
€
€
€
€
€

Tapasschotel
€
Een echte aanrader om te starten: topcharcuterie in
samenspel met tapenades, olijven en kaas. Een lust voor
het oog en top van smaak!

12,90 / kg
5,50 / st.
5,50 / st.
0,60 / st.
0,75 / st.
2,00 / st.
0,80 / st.
8,00 / pers.

BBQ
Pakketten

g

Dit zijn enkele voorbeeldpakketten.
U kunt steeds een pakket op maat laten samen stellen.

Pakket Basic

€
 All-in*
€
Kippenbrochette - Gemarineerd ribbetje - BBQ worst

5,90 / pers.
11,90 / pers.

Pakket Classic

€
€

8,20 / pers.
14,20 / pers.

 All-in*
Kalkoenbrochette - Witte worst of BBQ worst
Gemarineerd ribbetje - Gemarineerde biefstuk
BBQ speklapje

Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde kippenboutjes
Kipkoteletjes

Pakket Fijnproever

 All-in*
Entrecote - Kippenbrochette - Chipolata
Scampibrochette - BBQ speklapje

€
€

12,80 / pers.
18,80 / pers.

Lam

Degustatiepakket

€
€

17,90 / pers.
23,90 / pers.

Pakket Junior

€

2,90 / pers.

Lamskroontje
Lamskotelet gemarineerd

Brochettefestival

Runderbrochette
Scampibrochette
Kalkoenbrochette
Kippenbrochette
Varkensbrochette
Balletjesbrochette van kip

Varken

BBQ worst
Chipolata
Gemarineerde ribbetjes
BBQ speklapje
gemarineerd Varkenshaasje
Witte worst (specialiteit)
Gemarineerde varkensmignonette
Grillworst met of zonder kaas

Wij werken enkel met kraakverse producten:
gelieve dus tijdig te bestellen!
Bestellen kan persoonlijk in de winkel. Zo kunnen we u het best
bijstaan en ontvangt u meteen de nodige informatie.

 All-in*
Scampibrochette - Lamskotelet - Entrecote
Chipolata - Kippenbrochette - BBQ speklapje

Chipolata mini - Kippenballetjesbrochette
Kippenlolly

* All-in pakket: Vleespakket inclusief 5 soorten groenten,
aardappelsalade en 3 soorten saus
* All-in pakketten zijn verkrijgbaar vanaf 4 personen
yyBakaardappelen

€

9,90 / kg

yyAardappelsalade / koude rijst / pastasalade

€

2,20 / pers.

yyKoude groenteschotel
€
4,00 / pers.
Sla, tomaat, boontjes, wortel, komkommer + dressing
yyAll-in groenteschotel
€
6,50 / pers.
Sla, wortel, tomaat, boontjes, komkommer, aardappelsalade, tartaar,
cocktail, dressing
yyAssortiment warme en koude sauzen apart te verkrijgen:
Koud: Tartaar, cocktail, huisgemaakte mayonaise, zigeunersaus
Warm: Pepersaus, béarnaise, champignonsaus
Houtskool Kokos briketten 3kg

€

7,90 / st.

