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De dagen zijn weer langer, de temperatuur
stijgt en dat betekent dat het barbecueseizoen
weer van start kan! Want wat is er nu
lekkerder dan met elkaar te genieten van een
heerlijk stukje vlees van de barbecue met wat
lekkere bijgerechten en drankjes. Wat ons
betreft zijn het dé ingrediënten om te genieten
van het barbecueseizoen.
Wij hebben voor ieder wat wils in onze winkel,
maar daarnaast kunnen wij ook de complete
catering voor u verzorgen. Kies je voor kanten-klare pakketten of ga je de uitdaging aan
een mooi stuk groot vlees op de barbecue te
bereiden. Wat het ook wordt, bij ons ben je
aan het juiste adres.
Samen maken we er weer een buitengewoon
lekkere zomer van!
Hartelijke groet,
Team Keurslagerij en catering Willem Bor

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.
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Ook dit jaar hebben we een mooi barbecue
assortiment. In deze brochure vindt u een
selectie van onze barbecuepakketten. Heeft
u andere wensen? Vraag het ons gerust, we
denken graag met u mee!
Tip!
Kijk op onze
website voo
r
de lekkerste
recepten!

Wij denken g
raag met u m
ee!
Informeer ge
ru
st
n
a
a
r
de
mogelijkhed
en zoals Live
C
o
oking,
hapjes & dran
kjes, bedienin
g en
desserts. Kort
om, de gehe
le
verzorging is
bij ons moge
lijk.
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Barbecue ‘Burger Party‘
Stel uw eigen perfecte hamburger samen! Een variatie
van onderstaande burgers op een brioche bun, 2 stuks p.p.
100%

•	Runderhamburger beef
•	Megaburger met
100%
verfijnde kruiden beef
•	Baconburger, een
sappige burger van
varkensvlees, omwikkeld
met bacon
•	Kipburger, met een
krokant laagje
Toppings
• Bacon
• Geraspte cheddar kaas
• Rode uienringen
• Tomaat
• IJsbergsla
• Augurkschijfjes
• Jalapeño pepper

Aardappel
• Aardappelpartjes met schil
Sauzen
• Mayonaise
• Curry
• Burgersaus
• Smokey saus
Inclusief
• Barbecue apparatuur
• Gas
• Luxe zwarte plastic
borden
• Bestekpochettes
• Schoonmaakkosten
• Bezorgen en ophalen
Gratis boven de € 200,00
en binnen de regio

Rauwkost
• Frisse koolsalade

p.p.

1390

Barbecue ‘Vegetarisch’
•
•
•
•

Saté
Groenteburger
Variospies
Groentespies

Salades en rauwkost
• Aardappelsalade
• Frisse rauwkostsalade
• Vers fruitsalade
Brood en smeersels
•	Vers afgebakken
stokbrood wit en bruin
•	Kruidenboter
huisgemaakt
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Sauzen
• Satésaus
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
Inclusief
• Barbecue apparatuur
• Gas
•	Luxe zwarte plastic
borden
• Bestekpochettes
• Schoonmaakkosten
• Bezorgen en ophalen
	Gratis boven de € 200,00
en binnen de regio
p.p.

1390

Barbecue ‘Basis’

Barbecue ‘Zomervoordeel’

Een variatie van onderstaande vleessoorten, 5 stuks p.p.

Een variatie van onderstaande vleessoorten, 5 stuks p.p.

•	Hamburger, voorgegaard
en huisgemaakt
• Kipsaté
• Speklap gekruid
•	BBQ worst of
braadworst uit eigen
slagerij
• Kip shaslick
•	Kipfiletlapje gemarineerd
• Drumstick gebraden
Salades en rauwkost
•	Brabantse
rundvleessalade
• Aardappelsalade

Sauzen
• Satésaus
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
Inclusief
• Barbecue apparatuur
• Gas
•	Luxe zwarte plastic
borden
• Bestekpochettes
• Schoonmaakkosten
• Bezorgen en ophalen
	Gratis boven de € 200,00
en binnen de regio

Brood en smeersels
•	Vers afgebakken
stokbrood wit en bruin
•	Kruidenboter
huisgemaakt
p.p.

1390

•	Malse biefstuk met een
heerlijke marinade
•	Lendefilet gekruid
•	Kipsaté
•	Hamburger, voorgegaard
en huisgemaakt
•	Speklap gemarineerd
•	Drumstick gebraden
•	BBQ worst of braad
worst uit eigen slagerij
•	Kip shaslick
•	Variospies
Salades en rauwkost
•	Brabantse
rundvleessalade
•	Aardappelsalade verrijkt
met appel, paprika,
lente-ui en ei
• Frisse rauwkostsalade
•	Vers fruitsalade

Brood en smeersels
•V
 ers afgebakken
stokbrood wit en bruin
•K
 ruidenboter huisgemaakt
Sauzen
• S atésaus
•K
 noflooksaus
•C
 ocktailsaus
Inclusief
•B
 arbecue apparatuur
•G
 as
• L uxe zwarte plastic
borden
•B
 estekpochettes
• S choonmaakkosten
•B
 ezorgen en ophalen
Gratis boven de € 200,00
en binnen de regio
p.p.

1590
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Barbecue ‘Luxe’
Een variatie van onderstaande luxe vleessoorten,
5 stuks per persoon
• Baconburger
• Malse entrecote
•	Kipfiletspies met een
milde marinade
• Varkenshaassaté
•	Biefstukspies met een
heerlijke pikante
marinade
• Speklap gemarineerd
•	Malse kipschnitzel met
piri-piri marinade
•	Raket, een grote
gehaktspies omwikkeld
met gerookte spek
•	Kip shaslick
•	Scampispies
Salades en rauwkost
•	Brabantse
rundvleessalade
•	Aardappelsalade verrijkt
met appel, paprika,
lente-ui en ei
• Frisse rauwkostsalade
•	Slamix verrijkt met
komkommer, tomaat, ei
en een zachte dressing
• Vers fruitsalade

Brood met smeersels
•	Vers afgebakken
stokbrood wit en bruin
•	Oerbrood, vers uit eigen
oven
•	Kruidenboter
huisgemaakt
• Boerendip uit de Betuwe
Sauzen
• Satésaus
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
Inclusief
• Barbecue apparatuur
• Gas
• Porseleinen borden
• Zilveren bestek
• Servetten
• Schoonmaakkosten
• Bezorgen en ophalen
	Gratis boven de € 200,00
en binnen de regio

p.p.

1850

Barbecue ‘Kinderpakket’
• Hamburger
• BBQ worst
• Marshmallow spies
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• Rundvleessalade
• Stokbrood
p.p.

590

Barbecue ‘Culinair’
Een variatie van onderstaande exclusieve vleessoorten,
5 stuks per persoon
•	Varkenshaassaté
•	Boterzachte biefstuk
met een kruidenboter
marinade
•	Malse entrecote
•	Lamskotelet met een
tuinkruiden marinade
•	Kipfilet brochette met
courgette en rode ui
•	Mega burger, 100% beefburger uit eigen slagerij
•	Raket, een grote
gehaktspies omwikkeld
met gerookte spek
•	Scampispies
•	Zalmschuitje met
roomkaas en lente-ui
•	Pulled pork schuitje
verrijkt met groenten en
een smokey saus

Brood met smeersels
•	Vers afgebakken
stokbrood wit en bruin
•	Italiaans vloerbrood
belegd met pesto, rauwe
ham, mozzarella en
zongedroogde tomaat
•	Oerbroden, vers uit
eigen oven
•	Kruidenboter huisgemaakt
• Boerendip uit de Betuwe
• Tapenade
Sauzen
• Satésaus
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus

Inclusief
• Barbecue apparatuur
• Gas
Salades | rauwkost
• Porseleinen borden
•	Brabantse
• Zilveren bestek
rundvleessalade
• Servetten
•	Huisgemaakte smulsalade • Schoonmaakkosten
•	Pastasalade, spirelli met • Bezorgen en ophalen
	Gratis boven de € 200,00
vinaigrette dressing,
komkommer, tomaat en
en binnen de regio
kipham
• Frisse rauwkostsalade
•	Slamix verrijkt met
komkommer, tomaat, ei
en een zachte dressing
•	Meloenpartjes omwikkeld
50
met rauwe ham
p.p.

22
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Bor Catering
Passie, kwaliteit en service sinds 1928!
Wij garanderen u de smakelijkste catering van
buffetten, hapjes, lunch, broodjes, high tea, salades,
gourmetten, desserts en nog veel meer.
Wij zijn uw partner voor een perfecte verjaardag,
feest, bruiloft of partij zonder zorgen!
U kunt eenvoudig online bestellen, natuurlijk staan
wij u ook graag persoonlijk te woord.




Smaakmakers

SINDS 1928
Smaakmakers

SINDS 1928
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