De grill mag weer aan! Als de BBQ eenmaal lekker warm is, gaat er natuurlijk
niets boven een heerlijk stukje kwaliteitsvlees op het rooster. Wij voorzien
je graag van de meest heerlijke BBQ producten. Ontdek ons assortiment en
vraag gerust naar al onze mogelijkheden.

Voor
de échte
liefhebber!

Bor, keurslager
Swaenestate 2a, 4043 KE Opheusden
Tel. 0488-441327
www.bor.keurslager.nl

Barbecue ‘Basis’

Barbecue ‘Luxe’

5 stuks per persoon, een variatie van:
• Voorgegaarde en
• Gemarineerde speklap
huisgemaakte
• Barbecueworst
hamburger
• Gekruid kipfiletlapje
• Kipsaté
• Gebraden drumstick

5 stuks per persoon, een variatie van:
• Varkenshaassaté
• Raket, een grote
• Malse entrecote
gehaktspies omwikkeld
• Kipfilet brochette met
met gerookte spek
courgette en rode ui
• Scampispies
• Baconburger
• Zalmschuitje met
• Mega burger, 100%
roomkaas en lente-ui
beefburger uit eigen
• Pulled pork schuitje met
slagerij
smokey saus

Salades en rauwkost
• Brabantse rundvleessalade
• Aardappelsalade
Brood en smeersels
• Vers afgebakken wit en bruin stokbrood
• Huisgemaakte kruidenboter

Salades & rauwkost
• Brabantse rundvleessalade
• Pastasalade gevuld met kip, komkommer en paprika
• Frisse rauwkostsalade
• Slamix verrijkt met komkommer, tomaat,
ei en een zachte dressing
• Meloenpartjes omwikkeld met rauwe ham

Sauzen
• Satésaus, knoflooksaus, cocktailsaus
Inclusief:
• Barbecue apparatuur en gas
• Luxe plastic borden en bestekpochettes
per persoon
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Barbecue
‘Zomervoordeel’

Sauzen
• Satésaus, knoflooksaus, cocktailsaus

5 stuks per persoon, een variatie van:
• Malse biefstuk met een • Gemarineerde speklap
heerlijke marinade
• Barbecueworst
• Gekruide lendefilet
• Kip shaslick
• Kipsaté
• Variospies
• Voorgegaarde en
• Kruidige spareribs
huisgemaakte hamburger
Salades en rauwkost
• Brabantse rundvleessalade
• Aardappelsalade verrijkt met appel, paprika en lente-ui
• Frisse rauwkostsalade
• Vers fruitsalade
Brood en smeersels
• Vers afgebakken wit en bruin stokbrood
• Huisgemaakte kruidenboter
Sauzen
• Satésaus, knoflooksaus, cocktailsaus
Inclusief:
• Barbecue apparatuur en gas
• Luxe plastic borden en bestekpochettes
per persoon

Brood met smeersels
• Vers afgebakken wit en bruin stokbrood
• Oerbrood, vers uit eigen oven
• Huisgemaakte kruidenboter
• Boerendip uit de Betuwe

Inclusief:
• Barbecue apparatuur en gas
• Borden & bestek
per persoon
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OFYR ‘Culinair’
Voor de echte vleesliefhebbers, grote stukken vlees
• Malse entrecote
• Varkenshaasmedaillons
• Pampaschijf, pittige procureurrolladeschijf
met gerookte spek en een pepermelange
• Black Angus beefburger
Overige lekkernijen
• Aardappeltwister met courgette
• Champignons, rode ui en grove stukken paprika
• Focaccia belegd met pesto, zongedroogde tomaat,
rauwe ham en mozzarella
Sauzen
• Smokey saus en champignonroomsaus
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• Barbecuepakketten vanaf 15 personen
* Basis, Zomervoordeel en Luxe
** onder de 15 personen graag contact opnemen
• Wij hebben ook een vegetarisch en kinderpakket
• Wij bezorgen gratis boven de € 275,- en binnen de regio

Inclusief
• OFYR met hout
• Borden & bestek
Per persoon
Vanaf 25 personen mogelijk
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