Ons vlees, goed vlees!
Wil je de herkomst weten van het vlees wat
je eet? Wij vertellen er graag over.

Barbecue verhuur en diversen
• Verhuur gas barbecue 17,50
• Schoonmaken gas barbecue 15,00
•	Verhuur grote barbecue 95,00
(aanhangwagentje, 40 tot 150 pers)
• Schoonmaken grote barbecue 50,00
• Houtskool 5,95
• Briketten 4,99
• Aanmaakkrullen 4,99

ECHT® Producten
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Rundvlees
Al ons rundvlees, ook waar we de BBQproducten van maken, komt van Vlees Integratie
Twente (VIT). De hele keten van fokkerij, inkoop
vee, mesterij, slachthuis, uitsnijden en distributie
heeft dit bedrijf zelf in de hand. Wij kopen al
meer dan 15 jaar ons rundvlees bij de VIT. Wim
en Bernadette komen jaarlijks in Twente, om te
zien hoe het bedrijf gerund wordt. Daarnaast
hebben we wekelijks contact met de VIT. Zo
dragen wij zorg om een vaste goede kwaliteit te
waarborgen.

Tijd voor

BBQ

Varkensvlees
Sinds 2012 verkopen wij Beemsterlant's varken.
Mocht je dit jaar pulled porc gaan maken, dan is
dat afkomstig van een Beemsterlant's varken.
Peter Konijn levert bij ons dit varkensvlees. Wij
kiezen voor het Beemsterlant's varken omdat dit
varkensvlees diervriendelijk wordt geproduceerd.
In het voer, wat deze varkens krijgen, zit geen
antibiotica, groeihormonen of groeibevorderaars.
Kip
Meer dan 30 jaar is kip wat wij verkopen
afkomstig van van der Laan poelier. Bij van der
Laan wordt binnen 24 uur (en vaak nog sneller)
na aankomst de kip en kipdelen gesneden,
verwerkt, verpakt en geleverd. Verser kan niet.
Wij verkopen naast Hollandse kip ook
scharrelkipfilet.
Wil je meer weten over onze rund-, varkens-, of
kipleverancier? Vraag ons ernaar in de winkel of
kijk eens op onderstaande websites.
www.vitwente.nl
www.peterkonijn.nl
www.poeliersbedrijfvanderlaan.nl
Druk- en zetfouten voorbehouden.
Prijzenen
onder
voorbehoud.
Drukzetfouten
voorbehouden.
Prijzen onder voorbehoud.

Wim Stronkhorst, keurslager
Dorpsstraat 36, 1191 BK Ouderkerk aan de Amstel, (020) 496 13 37
info@wimstronkhorst.keurslager.nl
www.wimstronkhorst.keurslager.nl

Volg ons ook
op Facebook!

BBQ-en met Wim Stronkhorst

Geen BBQ compleet zonder
een.... lekker dessert!

Wil je een keer groot vlees
proberen? Heb je uitleg nodig over
de juiste manier van indirect BBQen? Kies je liever voor spiesjes, iets
met groente, vis of vegetarisch? Het
is allemaal mogelijk. Wij zorgen
graag voor een smakelijke en
geslaagde BBQ.

BBQ All-Populair (vanaf 12,95 p.p.)
•	Varkens- of
kipshaslick
• Hamburger
•	Kipsaté (gewoon of
teriyaki)
• Barbecueworstje
• Kip-banaanspies

•	2 soorten
rauwkostsalade
• Huzarensalade
• 2 soorten saus
• Satésaus
• Kruidenboter
• Stokbrood

BBQ All-in Luxe (vanaf 15,75 p.p.)
• Haassaté
• Biefstuksaté
• Gambaspiesen
• Griekse kipdij
•	3 soorten salades
(rauwkost, pasta,
huzarensalade)

•
•
•
•
•
•

2 soorten saus
Satésaus
Kruidenboter
Tzatziki
Breekbroden
2 soorten tapenade

BBQ All-in Vereniging/Straat
(vanaf 9,95 p.p.)
Voor het gemak zijn alle producten
voorgegaard
• 2 stokje kipsaté
• 2 soorten sauzen
•	Barbecueworstje of • Kruidenboter
drumstick
• Stokbrood
• Hamburger
• Huzarensalade

s ite
B ekijk o nze w eb
epten

voor meer rec

• Witte wijn
• Rosé

Desserts voor op de BBQ
Chocolade-feest

Bijproducten
om je pakket volledig te maken;

Rauwkostsalades
Stel je favoriete pakket samen!
Kies een (vlees)pakket en voeg je eigen
bijproducten toe.

Pakket Straat/Vereniging
(vanaf 5,25 p.p.)
Voor het gemak zijn alle producten
voorgegaard
• 2 stokjes kipsaté
• Drumstick of barbecueworstje
• Hamburger

Pakket Populair (vanaf 7,55 p.p.)
•
•
•
•

Kipsaté 3 stokjes
Varkensshaslick
Hamburger
Barbecueworstje

Pakket Luxe (vanaf 10,95 p.p.)
•
•
•
•

Haassaté 3 stokjes
Biefstuksaté
Gambaspies
Kipdij grieks (gaar)

Pakket Royal (vanaf 14,95 p.p.)
•
•
•
•
•

Haassaté 3 stokjes
Biefstuksate
Shaslick
Lamskarbonade
Kip-banaanspies

(100 gram vanaf 1,25)
• Vivaldi salade
• Huzarensalade
• Ouderkerkse salade • Kartoffelsalade
• Festival salade
• Fruitsalade
• Pastasalade

Sauzen (100 gram vanaf 1,10)
• Knoflooksaus
• Shaslicksaus
• Cocktailsaus
•	Tzatziki (heel lekker
bij Griekse kipdij)

•	Yakatori saus (lekker
bij teriyaki saté)
• Smul/joppiesaus
• Kruidenboter
• Satésaus

Vegetarische producten
(100 gram vanaf 1,45)
• Vegaburger
• Gevulde paprika
•	Courgette met
• Portobello
pesto-tapenade
• Maiskolf

Vis (vanaf 2,65)
• Gambaspies
• Zalm

Brood/aardappel
• Stokbrood
• Breekbrood
• Gepofte aardappel
Tip: Heerlijke verse tapenades voor bij
stokbrood of breekbrood!

(minimaal voor 4 personen, p.p. 3,75)

•
•
•
•

Duo wit/pure chocolade
Fruit
Zakje marshmallows
+ bereidingsfolder

Gegrilde ananas
(minimaal voor 4 personen, p.p. 2.25)

• Plakken ananas
• Bakjes ananaspasta
• + bereidingsfolder
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