Keurslagers
huisassortiment;

Met oog voor smaak
en herkomst

Top geselecteerd en voor iedere
vleesliefhebber een traktatie!.

Keurslager 't Plein met oog voor smaak en
herkomst. Denk aan onze basis:
• Eersteklas rundvlees van VIT
• Varkensvlees met het 3 sterren label Livar
• Scharrelhoen voor onze kipproducten
• Lamsvlees van collega Keurslager
Schaafsma Terschelling.

• Haas op stok; varkenshaasmedaillon met
bacon
• Tricolore; gekruide varkenshaas omwikkeld
met 3 kleuren paprika en
rode ui
• Gepekelde Livar lendefilet
• Gemarineerde procureur brochette
• Varkenshaassaté
• Pure Angus bavette koffie-peper
• Gerijpte Cote de Boeuf
• Pure Angus ribeye
• Ossenhaas spiesen met zontomaat
• Ossenhaas spiesen met zwarte peper
• Entrecote met pepper bell
• Lamsrack
• Lamsrug Terschelling
• Lamsfilet brochette met cherrytomaat
• Lams saucisse Terschelling
• Kipfilet Hawaï Fresh met Van Looy verse
ananas en Livar bacon
• Super spareribs van het huis
• Livar schouderkotelet met een huisrub op
smaak gebracht
• Originele Thüringer braadworst
• Runder beefburger
• Black Angus burger
• Portie poelier saté
• Boederijkip op stok met een wikkel van
Coburger ham
Een greep uit dagelijkse verse barbecue
producten.

De garantie voor een doordacht en geslaagd
evenement, groot of klein.
Ook kunnen wij maatwerk verrichten en in
samenspraak met u een evenement
organiseren vanaf 10 personen, geheel of
gedeeltelijk verzorgd. Wij horen graag uw
wensen, en denken graag mee over de
mogelijkheden binnen ieders budget.
#Ofyr #Barbecue #Buitenkeuken #BlackEgg,
u noemt het….
Drankbuffet, ijsbuffet, glaswerk, tenten,
aankleding, tafels en stoelen, wij zijn u graag
van dienst. Ook een kok op locatie is
bespreekbaar.

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.

‘Support your locals’
Samenwerking met collega ondernemers is
voor Keurslager ’t Plein heel belangrijk.
Breimer’s bakkerij Lemmer levert de
stokbroden en focaccia’s, Lehos Lemmer
zorgt voor vis gerelateerde barbecue
lekkernijen, en Van Looy biedt de lekkerste
vers gesneden ananas.
Zo wordt aan een ieder gedacht voor de
lekkerste barbecue!

Keurslager ’t Plein
Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Burgemeester Krijgerplein 6, Lemmer
Tel. 0514-561234
www.tplein.keurslager.nl

Luid de
zomer in
met de
Keurslager

BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR MEER RECEPTEN

Salade buffet

BBQ PAKKETTEN
Barbecue Budget
Keuze uit 4 items,
zelf samen te stellen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Portie saté
BBQ braadworst
Shaslick
Gekruid speklapje
Karbonade
Gegaarde hamburger
Hawaï brochette
Gegaarde drumstick

Beter Leven Barbecue

per persoon

6

Gerijpte ribeye Pure Angus
Livar entrecote
Scharrelhoen kipfilet brochette
Beter Leven lamsrack

95

per persoon

Een grote koekenpan geschikt om met een
grote groep omheen te staan.

Super sparerib
Procureur saté van Livar
Varkenshaas shaslick
Beefburger
per persoon

795

•
•
•
•

Gemarineerde varkenshaas
Gepeperde biefstuk
Kipfilet medaillons
Met bijpassende groente garnituur,
aangevuld met Smulsalade, brood,
focaccia en kruidenboter.

Buurt Barbecue
•
•
•
•
•

Shaslick
Hawaï brochette
Gegaarde hamburger
Braadworst
BBQ schouderkotelet
per persoon

1500

Bolle Jan Pan

Barbecue Medium
•
•
•
•

•
•
•
•

per persoon

Gasverbruik + schoonmaak
Bestek en borden

850

16

€ 1,- p.p.
€ 1,- p.p.

Sauzen palet

•
•
•
•

Varkenshaas op stok
Beefburger
Gegaarde kipfilet brochette
À la minute filetlapje
per persoon

995

•
•
•
•
•

Klassieke pindasaus
Ei-bieslook saus
American Grill saus
Sis kebab kaneel saus
Knoflooksaus van het huis

•
•
•
•
•
•
•
•

5

40

24,95
24,95
24,95
29,95
29,95
31,50

Varkenshaas shaslick
Keurslagers braadworst
Gegaarde kipbrochette
Varkenshaas op stok
2 salades naar keuze
3 sauzen naar keuze
Breimer’s stokbrood wit en bruin
Huisgemaakte kruidenboter
per persoon

1750

All-in Arrangement B*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haasbiefstuk brochette
Varkenshaas op stok
Portie poelier saté
Mediterraanse braadworst
Beefburger
3 salades naar keuze
3 sauzen naar keuze
Breimer’s stokbrood wit en bruin
Focaccia
Huisgemaakte kruidenboter
per persoon

Cadeautip
ager
De Keursl t
ar
cadeauka

17,95

All-in Arrangement A*

50

bak ca. 400 cc.

Keurslagers Keuze

4-5 personen
• Carbonara salade met gegrilde kip
en veldsla
• Smulsalade met spitskool, appel
en dressing
• Boeren kartoffelsalade met
Parmaham en cherrytomaat
• Scharrelsalade met gerookte kip
• Huisgemaakte tonijnsalade
• Wilde zalmsalade
• Krab salade Hawaï

2150

All-in Keurslagers
Keuze
• Vrije assortimentskeuze van 4 van de
lekkerste vleesitems
• 4 salades naar keuze
• 4 sauzen naar keuze
• Breimer’s stokbrood wit en bruin
• Focaccia
• Huisgemaakte kruidenboter
per persoon

2500

*Voor alle arrangementen geldt:
• Barbecue, gas en reiniging
• Bestek en borden

€ 1,- p.p.
€ 1,- p.p.

4 personen
Verwenarrangement*
•
•
•
•
•
•
•

4 haas op stok
4 beefburgers
4 beef spiesen
Heerlijke BBQ-salade
2 stokbroden
Huisgemaakte kruidenboter
3 sauzenpakket
totaal

4950

