luid de zomer in

met de keursla
ger

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

BBQ SPECIALITEITEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrecote
Amerikaanse hamburger
Black angus burger
Biefstukspies
Bavette brochette
Côte de boeuf brochette
Haas op stok
Filetlapje
Spareribs
BBQ worst
Chipchipolata
Kipsaté
Kip op stok

3.29
1.50
2.50
2.89
2.89
2.99
2.79
1.99
1.69
1.79
1.95
2.19
2.09

per 100 gram
per stuk
per stuk
per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram

Wij verkopen v
de Dubbeldoellees van
Beemsterlant's Koe,
& Hollandse S Varken
charrelhoen

Michel en Miriam Schöningh, keurslager
Gruttoplein 12, 1113 HM Diemen
Tel. 020 603521
info@schoningh.keurslager.nl
www.schoningh.keurslager.nl

Michel en Miriam Schöningh, keurslager

cadeau
de keursltaipg!er
cadeaukaart

Zodra de barbecue weer wordt aangestoken kunnen we ons zelf
weer trakteren op heerlijke grillgerechten. Bij de Keurslager haal je
een heerlijk stuk kwaliteitsvlees en goed gevulde barbecuepakketten.
Geniet van ons barbecueassortiment en vraag ons gerust naar alle
mogelijkheden! We hopen je weer volop te inspireren dit
barbecueseizoen.

Dryaged vlees & de
dubbeldoel koe
Dryaged vlees

BBQ pakket
Stay at home
•
•
•
•

DIRECT OF INDIRECT
GAREN?

Hamburger
Kipsaté
BBQ worst
Gemarineerd
speklapje

5

95

per persoon

BBQ pakket
Vega
• Bietenburger
•

BBQ pakket
Kids
• Kipgrillburger
• Kipsaté
• BBQ worst
per persoon

•

4

per persoon

per persoon

75

Biefstukspies
Haas op stok
Gemarineerde kipfilet
Pestosteak

5

95

BBQ pakket
Deluxe
•
•
•
•

(rode biet en rode ui)
Snackburger
(zongedroogde tomaat, rode
ui en verse bieslook)
Kaasrondo (met blokjes
belegen kaas)

9

95

Aanvullingspakket
•
•
•
•
•
•
•

Rundvleessalade
Pastasalade
Kruidenboter
Stokbrood
Knoflooksaus
Cognacsaus
Satésaus
per persoon

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR BBQ RECEPTEN

» Direct garen: met direct garen gril je
het eten rechtstreeks boven de
hittebron. direct garen doe je met
kleine gerechten die een korte
bereidingstijd nodig hebben.
» Indirect garen: bij indirect garen
wordt het gerecht tussen of naast
de hittebron geplaatst. dus niet er
pal boven. indirect garen gebeurt
altijd met gesloten deksel. het is een
perfecte methode voor grote stukken
vlees die een langere gaartijd nodig
hebben, zoals rollade en kip!

CHECK DE
KERNTEMPERATUUR!
om de juiste garing van het eten te
bepalen, kun je gebruik maken van een
vlees-thermometer. steek voor de
kerntemperatuur altijd de punt van de
thermomenter in het hart van het dikste
gedeelte van het vlees. vraag je
keurslager naar de juiste
kerntemperatuur voor het door
jou gekochte vlees.

KERNTEMPERATUREN
GROOT VLEES
rood 48oC • rosé 55oC • gaar 70oC

KALFSVLEES

rosé 55oC • gaar 70oC

VARKENSVLEES

rosé 60oC • gaar 70oC

5

Dubbeldoel koe
Het rundvlees wat u bij ons in de Keurslagerij koopt
is afkomstig van de Dubbeldoel Koe. Een groot deel
van de Hollandse Melkkoeien is, nadat de productie
van melk gestopt is, nog erg geschikt als mooi stuk
kwaliteitsrundvlees. Hier komt ook de term
DubbelDoel Koe vandaan. De Melkkoe wordt
voldoende aangesterkt om de kwaliteit van het vlees
te verhogen. Het stukje rundvlees op uw bord is niet
alleen duurzamer, de koe heeft ook een langere
levensduur gekregen! DubbelDoel Koe is dus beter
voor mens, dier én milieu!

Groot vlees
RUNDVLEES

50

Bij ons in de Keurslagerij koopt u
heerlijke stukken Dryaged vlees.
De dry ageing bereidingswijze
zorgt voor heel mals vlees.
Dryaged vlees heeft enige tijd
liggen rijpen waardoor er een
heerlijke, volle smaak is
ontstaan, en u dus een zeer
Entrecote
rib -ey
smaakvol stukje vlees heeft!
côte de bo e en
euf

LAMSVLEES

rosé 55oC • gaar 70oC

KIP

gaar 75oC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrecote
Picanha
Bavette
Côte de boeuf
Ribeye
Ribeye dubbeldoelkoe
Entrecote dubbeldoelkoe
Côte de boeuf dubbeldoelkoe
Spareribs
Varkensrack
Procureur

3.29
3.19
2.89
3.19
3.69
4.99
4.75
3.99
1.39
1.99
1.99

100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram

