BBQ totaalpakketten GRATIS bezorgen

Bij groepen boven de 20 personen worden BBQ
totaalpakketten GRATIS bezorgd binnen een straal van
15 km van Hengevelde. Wij zien graag dat u de spulletjes
schoon bij ons terug bezorgt. Als dit echt niet mogelijk is,
dan kunnen wij de spullen bij u ophalen. Hier zijn wel
kosten aan verbonden:
Ophalen:
• binnen 15 km € 10,• voor elke km meer € 1,Als de spullen niet schoon zijn, zijn wij genoodzaakt om
hiervoor kosten in rekening te brengen.

Ook bij Keurslagerij Brummelhuis:
Het Fullservice pakket

Diverse producten voor de barbecue
• Rundvleessalade, opgemaakt met groenten
• Zalmsalade, opgemaakt met groenten
• Rauwkost
• Rundvleessalade in bakken
• Zalmsalade in bakken
• Kartoffelsalade
• Toscaanse pastasalade
• Pudding opgemaakt met
vruchtjes en slagroom
• Tulband pudding
• Gekruide krielaardappeltjes
• Stokbrood gesneden
• Croma voor in de pan
• Gasverbruik
• Houtskool extra lang 5 kilo
• Fruitcocktail (boule)
• Sausjes en stokbrood
Ui-, port-, knoflook-, saté- en zigeunersaus
(inclusief warmhouder)
• Vierjaargetijdensalade
• Frisse lentesalade
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Wilt u het makkelijker?

Wij bieden ook diverse soorten buffetten aan in
verschillende prijsklassen. Kijk hiervoor eens op onze
website of in de folders die bij ons in de winkel liggen.

Borden en bestek

• 2x zware kwaliteit plastic borden
met bestek en servetten
p/stel 0.60
• Stenen borden, bestek en servetten 		
		
p/stel 0.60
Wij gaan er vanuit dat de borden en het bestek schoon
terugkomen, anders worden hiervoor kosten in rekening

gebracht.

De bestelde producten worden bij u bezorgd en
opgehaald, inclusief porseleinen borden en bestek.
De gebruikte spullen worden vuil opgehaald dus u hoeft
niet af te wassen!
Deze service is beschikbaar vanaf 25 personen en kost
€ 2,00 p.p.
Vanaf 50 personen: € 1,75 p.p.
Vanaf 100 personen: € 1,50 p.p.
Hierbij gaan we ervan uit dat dit moet gebeuren binnen
een straal van 15 km. Als het verder is worden er extra
kosten in rekening gebracht (€ 2,00 p/km).

Tijd voor

BBQ

Ook bij Keurslagerij Brummelhuis
i.s.m. COOP Hemel:
All-inclusive drankpakket voor feesten
en partijen

U kunt bij ons drank bestellen voor feesten en partijen,
hiervoor kunnen wij u het volgende aanbieden:
• U geeft het aantal personen op waarvoor drank nodig
is, wij zorgen dat er voldoende voorraad geleverd
wordt.
• Na afloop van het feest komen wij alle lege en volle
overgebleven voorraad weer ophalen. Dit betekent dat
wij ervoor zorgen dat u tijdens het feest voldoende
voorraad hebt en er geen voorraad overblijft!
Voorwaarden:
• Alle geleverde kratten/flessen vol of leeg moeten
retour.
• Ontbrekende kratten/flessen worden alsnog berekend
tegen winkelwaarde.
Inhoud drankpakket: minimaal 25 personen
Grolsch pils, Spa blauw/rood, Grolsch Radler, Rivella, witte
droge en zoete wijn, Fanta, rode Gallo wijn, 7 up, rosé
Gallo, Coca Cola, rosé fruit, Cassis, Moesel, Dubbel Frisss,
Crystal Clear, appelsap, sinaasappelsap, Ice tea
per persoon 6.Kinderen t/m 12 jaar
Ranja, kindercola, Wicky en ijsje
per kind 3.-

Brummelhuis, keurslager
Druk- en zetfouten voorbehouden.
Prijzen onder voorbehoud.

Goorsestraat 33, Hengevelde, Tel. 0547-333260
www.brummelhuis.keurslager.nl
info@brummelhuis.keurslager.nl

Volg ons ook
op Facebook!

Barbecuepakketten
Twents Barbecuepakket ‘All-in’
1 biefstuk
1 varkenshaassaté
1 kipfilet
1 speklap
1 karbonade schouder
Rundvleessalade opgemaakt op schaal
5 soorten saus (ui-, port-, knoflook-, en
satésaus, inclusief warmhouder)
• Gesneden stokbrood en kruidenboter
• Rauwkost
per persoon
Minimaal 4 personen

Barbecuevleespakketten

•
•
•
•
•
•
•

• Karbonade schouder
• Varkenshaassaté
• Barbecueworst

• Biefstuk
• Scampi-spies
• Shaslick
• Speklap
• Zalmfilet in aluminiumfolie
per persoon

12

50
Barbecuepakket ‘De Luxe’

Budget barbecuepakket
•
•
•
•
•
•
•

1 karbonade schouder
1 varkenshaassaté
1 speklap
1 barbecueworstje
1 hamburger (vers)
Rundvleessalade in bakken
3 soorten saus (knoflook-, port- en satésaus,
inclusief warmhouder)
• Gesneden stokbrood
• Rauwkost
50
per persoon

9

• Wegdammerrib
• Kipfilet
• Biefstuk
per persoon

•
•
•
•
•

1 biefstuk
• 1 varkenshaas shaslick
1 zalmfilet in aluminiumfolie
1 wave (kipfilet met ontbijtspek)
1 cevapcici worstje • 1 speklap
Rundvleessalade, asperge-broccolisalade,
kartoffelsalade, ijsbergsla met komkommer/
tomaat en rauwkost (in bakken)
• 5 soorten saus (uien-, port-, knoflook-, saté- en
zigeunersaus, inclusief warmhouder)
80
• Stokbrood en kruidenboter
p.p.
Minimaal 6 personen

15

Spiezenfestival
•
•
•
•

Chipolataworstje
• Kipsaté
Gehaktstaaf
• Vleesfakkel
Varkenshaas shaslick • Biefsatéspies
Rundvleessalade, Toscaanse pastasalade,
mangorauwkost (in bakken)
• Port-, knoflook- en satésaus
• Stokbrood en kruidenboter
p.p.

1220

Visassortiment
• Scampispies
• Zalmfilet in aluminiumfolie
• Pangafilet in aluminiumfolie

2.20
2.95
1.60

De visproducten zijn het lekkerst op de
barbecue als je ze in aluminiumfolie wikkelt.
Dit voorkomt tevens smaakoverdracht.
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• Biefstuk
• Barbecueworst
• Karbonade schouder

8

1000

• Varkenshaassaté
• Speklap
per persoon

• Sparerib
• Biefstuk
• Twentse spies

75

670

• Karbonade schouder
• Barbecueworst
per persoon

710

• Kipsaté
• Barbecueworst

• Varkenshaassaté
• Frikandel
per persoon

385

• Varkenshaassaté
• Frikandel

• Hamburger (vers)
• Speklap
per persoon

370

Kinderpakketten

Koelboxen

Bij groepen worden de bestelde producten in een
koelbox meegegeven met een koelelement erin, die
u gerust 24 uur kunt laten staan voordat u de
producten gebruikt.

Geen barbecue of pan?

Geen probleem! Bij aankoop van barbecuevlees
kunt u een barbecue of pan in bruikleen krijgen.
Voor verbruik van gas betaalt u €15,00. Indien de
barbecue of pan vuil wordt teruggebracht wordt er
€10,00 in rekening gebracht.

Aardappelspies
0.40
Barbecueworst
0.90
Biefstuk
2.35
Chipolataworstje
0.95
Entrecote
2.80
Frikandel
0.70
Gebr. drumstick
0.95
Carpacciospies
2.25
Hamburger (vers)
1.00
Karbonade schouder 1.45
Kip Hawaï
1.15
Kipfilet
1.25
Kipdijsaté
1.00
Lamskotelet
2.40
Mix grill spies
2.50
Pampaschijf
1.55
Procureursteak
1.45
Ribeyesteak 150 gram 4.10
Biefspies met zongedr.
tomaat
2.00
• Schnitzel
1.65
• Shoarma
1.30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sparerib
Speklap
Twentse spies
Varkenshaas shaslick
Varkenshaassaté
Vleesfakkel
Wegdammerrib
Zomerfakkel
Vegetarische spies

1.00
0.75
1.30
1.85
1.20
0.95
1.55
0.90
1.40

Grote groepen,
koelwagen iets voor u?

U kunt bij ons ook een
koelwagen huren. U kunt
deze de dag voor het feest
ophalen om ook de drank in
te pakken zodat u het de dag
van het feest goed koel heeft.
Als u bij ons de spullen voor
het feest bestelt, kost de
koelwagen u slechts € 60,00.

Cadeautip

De Keurslager
cadeaukaart

