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BBQ- Groot vlees
Groot vlees is ook op de barbecue makkelijker te 
bereiden dan u denkt. Weer eens wat anders en 
toch de gezelligheid van het buiten eten.

De meeste producten hebben we op voorraad, 
maar om teleurstelling te voorkomen is het aan te 
raden om uw gewenste stuk vlees van te voren te 
reserveren. 

Hierbij een aantal specialiteiten:
• Ribeye Black Angus
• Côte de boeuf dry aged
• Entrecote dry aged
• Picanha
• Diamanthaas (schouderbiefstuk; jodenhaas)
• Sukadesteak Black Angus Grain fed
• Bavette (flapmeat) Black Angus Grain fed
• Short ribs Black Angus Grain fed
• Brisket (runderborst) Black Angus Grain fed
• Kalfsentrecote 
• Kalfsribeye
• Cote de veau
•  Varkensprocureur aan stuk (ook ideaal voor 

pulled porc)
• Varkensrack (met spek en zwoerd)
• Varkensbuik
• Ibericorack
• Iberico procureur
• Livar rack
• Livar procureur
• Boerderijkip
• Lamsrack
• Lamsbout
• Lamsschouder

Amerikaans barbecuepakket All-in 
Smaak en beleving gaan hand in hand. Op 
authentieke wijze laten wij u in een ongedwongen 
sfeer genieten van de lekkerste BBQ-gerechten met 
een Amerikaans accent. 
Het is tijd voor een nieuwe manier van barbecueën. 
Met de big Green Egg en Ofyr gaan we koken op 
open vuur. Onderstaand menu gaat alleen in 
combinatie met begeleiding van de BBQ-masters 
van Daals Traiteurs. 

Vleessoorten
•  Spareribs; zoals de Amerikanen het bereiden, 

het vlees is super zacht en valt van het bot af.
•  Black Angus Hamburger: de lekkerste hamburger 

gemaakt van 100% Black Angus rundvlees.
•  Pulled pork: ca. 16 uur gegaarde procureur van 

het Porc d’or varken.
•  Mexicaanse tortilla’s: warme geserveerde tortilla 

gevuld met Mexicaans gekruid gehakt en kaas.
•  Texas Chicken: lichtpittige gekruide kippendijen 

van Boerderijkip met frisse American Ranch-saus.
Aanvullend pakket
• Coleslaw: de originele Amerikaanse koolsalade
•  Potato salad: romige aardappelsalade met 

gerookte spekjes
•  Green salad: groene gemengde sla met 

garnituur en dressing
• Sauces: heerlijke BBQ-sausen & knoflooksaus
•  Bread: assortiment vers afgebakken broden 

met roomboter, kruidenboter en tapenades

 p.p. (excl. btw) 2950

Begeleiding en logistiek
•  Begeleiding en logistiek door onze medewerkers 
 € 35,00 per uur, per medewerker
• Transportkosten (Winterswijk) € 7,50 per rit
• Transportkosten buiten Winterswijk
 € 7,50 + 0,50 p.km
• Facturering begeleiding en logistiek
 Op basis van nacalculatie
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Ook is het mogelijk dat wij de drank verzorgen, 
met of zonder bediening. Neem vrijblijvend contact 
met ons op voor de diverse mogelijkheden.



            Cadeautip!
De Keurslager cadeaukaart

BARBECUEPAKKETTEN 

BBQ pakket Standaard p.p. 595
• Varkenssaté
• Barbecueworst
• Hamburger
• Gekruide speklap

BBQ pakket Populair p.p. 895
• Varkenshaassaté
• Kip op stok
• Megaburger
• Met goud bekroonde spareribs

BBQ Tapas p.p. 750
(kleinere stukjes vlees)
• Varkenshaas op stok
• Gekruide speklap
• Megaburger
• Boerderijkipsaté

BBQ Tapas de Luxe p.p. 1150
(kleinere stukjes vlees)
• Gevulde rundermedaillon
• Varkenshaas op stok
• Dijenkletsers
• Sukadesteak / bavette aan stuk

BBQ Exclusief p.p. 1650
(tijdig bestellen)
• Ribeye, basic pepper & salt
• Carpaccio rolls (met groene kruiden, oude kaas, 
pijnboompitjes)
• Iberico rack, gemarineerd, aan stuk
• Lamsracks, tuinkruiden- knoflookmarinade

BBQ Kidspakket p.p. 300
• Barbecueworst
• Hamburger
• Marshmallows met losse stokjes

BARBECUEPAKKETTEN ALL-IN  
(vanaf 4 personen)

BBQ Standaard All-in p.p. 1095
• Varkenssaté
• Barbecueworst
• Hamburger
• Gekruide speklap
Rundvleessalade, smulsalade, rauwkostsalade
2 koude sausjes, satésaus, stokbrood, kruidenboter

BBQ Populair All-in p.p. 1395
• Varkenshaassaté
• Kip op stok
• Megaburger
• Met goud bekroonde spareribs
Rundvleessalade, smulsalade, rauwkostsalade
2 koude sausjes, satésaus, stokbrood, kruidenboter

BBQ Tapas All-in p.p. 1250
(kleinere stukjes vlees)
• Varkenshaas op stok
• Gekruide speklap
• Megaburger
• Boerderijkipsaté
Rundvleessalade, kipsalade, rauwkostsalade
2 koude sausjes, satésaus, stokbrood, kruidenboter

BBQ Tapas de Luxe All-in  p.p. 1650
(kleinere stukjes vlees)   
• Gevulde rundermedaillon
• Varkenshaas op stok
• Dijenkletsers
• Sukadesteak / bavette aan stuk
Rundvleessalade, kipsalade, rauwkostsalade
3 koude sausjes, stokbrood, kruidenboter

BBQ Exclusief  p.p. 2150
(tijdig bestellen)
• Ribeye, basic pepper & salt
•  Carpaccio rolls (met groene kruiden, oude kaas, 

pijnboompitjes)
• Ibericorack, gemarineerd, aan stuk
• Lamsracks, tuinkruiden- knoflookmarinade
Rundvleessalade, kipsalade, rauwkostsalade
3 koude sausjes, stokbrood, kruidenboter

GROEPSBARBECUE ALL-IN  
(vanaf 20 personen)

Wij presenteren u in deze buffetten 6 smakelijke 
vleessoorten, ca. 4 stukjes per persoon. Deze 
vleespakketten worden aangevuld met een 
ambachtelijk bereid, mooi gepresenteerd pakket, 
bestaande uit salades, rauwkost, sauzen, stokbrood 
en kruidenboter.

Groeps-BBQ Gevarieerd 1 p.p. 1350
• Gemarineerde karbonade
• Gekruide speklap
• Hamburger
• Spareribs
• Barbecueworst
• Varkenssaté
Rundvleessalade, smulsalade, rauwkostsalade
2 koude sausjes, satésaus, stokbrood, kruidenboter

Groeps-BBQ Gevarieerd 2 p.p. 1450
• Boerderijkipsaté
• Varkenshaas op stok
• Megaburger
• Dijenkletsers
• Souvlakisteak
• Lamskotelet
Rundvleessalade, kipsalade, rauwkostsalade
2 koude sausjes, satésaus, stokbrood, kruidenboter

Groeps-BBQ Exclusief p.p. 2250
• Ribeye
•  Carpaccio rolls (met groene kruiden, oude kaas, 

pijnboompitjes)
• Ibericorack, aan stuk
• Lamsracks
• Varkenshaas op stok
• Sukadesteak / bavette aan stuk
Rundvleessalade, kipsalade, rauwkostsalade
2 koude sausjes, satésaus, stokbrood, kruidenboter

ADDITIONELE INFORMATIE 
M.B.T. BARBECUE 

Huurgoed
• Bruikleen gasbarbecue / verbruik gas € 15,00 p.st.
• Schoonmaakkosten van de barbecue € 15,00 p.st.
• Wegwerpborden en –bestek €  1.00 p.p.

Bezorgkosten
• Afhalen van uw bestelling Gratis en in overleg
• Bezorgen in Winterswijk € 7,50
• Bezorgen buiten Winterswijk € 7,50 + € 0,50 p.km

Voor het ophalen van de materialen gelden dezelfde 
kosten. Bezorg- en afhaaltijden gaan altijd in overleg. 
Dit wordt bekeken aan de hand van de agenda.


