APERITIEF & VOORGERECHT
Apero-assortiment (vanaf 4 pers.)
€
Kippenapero, scampistokje, minisaté, grillworstje met
bijhorende dipsausjes (2 stuks)
Tapasschotel (vanaf 4 pers.)
€
Spaanse verwennerij voor bij het aperitief
Verscheidene zuiders getinte hapjes uit ons assortiment
Rundscarpaccio “Tradizionale”
Rundsfilet, Picudo olijfolie, Parmezaankrullen
en koningskapper

€

Vitello Tonato, dé Italiaanse klassieker!
Sappig gegaard kalfsvlees met tonijndressing
en witte truffel

€

4,95 / pers.

6,95 / pers.

10,50 / pers.

10,50 / pers.

Tip! Uw barbecue door onze chef bij u thuis gebakken?

BAKSERVICE (tot max. 40 pers.)

Forfait € 160,00

Steeds in formule van pakket vlees + gezellig
tafelen full option
Hierbij is inbegrepen :
- 1 chef gedurende max. 2,5 uur ter plaatse
- gebruik barbecue en onderhoud
- houtskool of gas
- werkmateriaal en afwas
- verplaatsing tot 15 km (enkel) ; indien >15 km : € 0,50 / km
Vanaf 41 personen geldt het forfait niet, maar wordt de
bakserviceformule ‘prijs per persoon’ gehanteerd :
- van 41 tot 70 personen
- van 71 tot 150 personen

€
€

4,00 / pers.
3,50 / pers.

Indien door omstandigheden een langere werktijd vereist is,
wordt dit per kok aangerekend aan € 16,50 / 30 minuten.

DEGUSTATIEBARBECUE (vanaf 4 pers.)

€ 15,75 / pers.
Meerdere kleine barbecuesuggesties, mooi gepresenteerd op een schotel:

B
BQ

-Scampispies (starter)
- Varkenshaasje BRASVAR met gerookt spek en pepersaus
- Gemarineerde lamskotelet
- Minibarbecueworst met tuinkruiden
- Mini rib-eye burger
- Boter- of pepersteakje met béarnaisesaus
- Spare ribs van het huis
- Exotische kippenspies
- Merguez worstje

BBQ PURE (vanaf 4 pers.)
Grillen met geweten: weet wat je eet!
Geen marinades, enkel pure kruiden of natuur

€ 16,50 / pers.

- Irish rib-eye Hereford
- Lamsfilet
- Limousinburger 100% rund
- Entrecote BRASVAR
- Berloumi kaas

KURT JORIS
Dorpstraat 6, 9150 Bazel
Tel. 03/774.10.64
Fax 03/744.16.66
E-mail : info@keurslager-kurtjoris.be
WWW.KEURSLAGER-KURTJORIS.BE
OPENINGSUREN:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
8u00 - 12u30 en 13u30 - 18u00
Zaterdag: 8u00- 12u30 en 13u30 - 17u00
Woensdag en zondag: gesloten

DEZE FOLDER VERVANGT ELKE VOORGAANDE BARBECUEFOLDER

20
18

ONZE ‘SPECIALLEKES’
VARKEN BRASVAR

BARBECUEPAKKETTEN
PAKKET 1

- Spare ribs voorgegaard (gekruid of gemarineerd)
- Varkens rib eye
- Varkens entrecote
- Varkens côte à l’os
- Polderspek voorgegaard
- Souvlaki

(vanaf 4 pers.)
€

4,95 /pers.

Barbecueworst ‘Original’
Hamburger
Satéke
Met FULL OPTION

€

12,85 / pers.

PAKKET 2

€

8,70 / pers.

Voorgegaarde kipfilet
Barbecueworst ‘Chorizo’
Grillboter mignonette BRASVAR
Polderspek BRASVAR
Met FULL OPTION

€

16,60 / pers.

PAKKET 3

€ 10,25 / pers.

GEZELLIG TAFELEN - FULL OPTION

€
7,90 / pers.
Aanvullend bij uw barbecue een uitgebreide saladbar met onze heerlijke
aardappelsalade, pastasalade met feta en pesto, broodjesassortiment met
boter en 3 koude sausjes
Koude sauzen: huisbereide mayonaise, cocktailsaus, currysaus, tartaarsaus,
looksaus, zigeunersaus, barbecuesaus, Mexicaanse saus

AANVULLINGEN

Varkensfiletspitje
Kippensaté ‘Exotique’
Barbecueworst met tuinkruiden
Rib eye burger 100% rund
Met FULL OPTION

€

18,15 / pers.

winkelprijs
- Koude aardappelsla van het huis
- Gevulde aardappel in de schil met BRASVARspekjes
- Gebakken krieltjes met look en tuinkruiden
- Provençaalse patatjes met rozemarijn en grof zeezout
- Kilo killer - Rauwkostsalade - Komkommersalade - Pasta pesto
met fetakaas
- Griekse fetasalade - Keurslagersrauwkost
- Assortiment mini broodjes (3 stuks) met botertjes

PAKKET 4

€

10,75 / pers.

Spaanse brochette
½ spare rib van het huis
Gemarineerde steak
Kippenboutje voorgegaard
Met FULL OPTION

ITALIAANS BUFFET (vanaf 4 pers.)

€ 22,50 / pers.
Wat is er lekkerder dan een buffet vol Italiaanse klassiekers?
Vanaf nu bij ons te verkrijgen. Alles mooi gepresenteerd en
gegarneerd zoals het hoort!

€

18,65 / pers.

PAKKET 5

€

10,75 / pers.

Vitello tonnato, huisgerookte zalm met vers gesnipperde uitjes,
tomaat-mozzarella, slaatje pastrami, rundscarpaccio met z’n garnituur,
pasta met pesto en feta, meloen met Slega Parmaham, coppa van het huis
antipasti schoteltje, assortiment vers gebakken broodjes

Kalkoenbrochette
Varkens rib eye BRASVAR
Limousin burger
Barbecueworst ‘Italiaans’
Met FULL OPTION

€

18,65 / pers.

PAKKET 6

€

11,95 / pers.

Kipfiletspitje
Botersteak
Entrecote BRASVAR
Kalkoentournedos
Met FULL OPTION

€

19,85 / pers.

FIJNPROEVERSPAKKET

€ 19,50 / pers.

MINI PIZZA PARTY (vanaf 4 pers.)

Scampibrochette
Papillot van zalmhaasje
Irish rib eye Hereford
Italiaanse kipfilet

BBQ KIDS

Barbecueworstje
Kipfilet (voorgegaard)
Hamburgertje

€

4,50 / pers.

€ 15,75 / pers.
Verjaardag, communie, lentefeest, sweet 16 party… Elke reden is goed om
onze mini-pizza party op tafel te toveren! Jij beslist wat er op je pizza komt.
Wij leveren de vers gebakken bodems, al het bijhorend garnituur gaande
van kip, hesp, garnaal, tonijn, ansjovis en zeevruchten tot ananas, spinazie,
champignons, zongedroogde tomaten, vier soorten kazen en bijhorende
pizzasausjes.
Het enige wat u nog hoeft te doen is uw eigen topcreaties maken en smullen
maar!
De originele pizza-oven kan je uiteraard bij ons huren.

MINI HAMBURGER PARTY (vanaf 4 pers.)
€ 13,50 / pers.
Groot of klein, jong of oud… Een heerlijke hamburger lust toch
iedereen!
Creëer je eigen hamburger. Heb je hem graag lekker saignant of a point
gebakken? U beslist!
Wij leveren de broodjes, vijf verschillende soorten burgers (kippenburger,
Rib-eye burger, hamburger, kaas en hespburger, chorizoburger) en al de
bijhorende groenten- en kaasgarnituur en sausjes.
Overtuigd maar geen bakplaat ter beschikking? Geen nood, u kan ze bij ons
huren!

WORSTEN & BURGERS

- Barbecueworst (meerdere soorten)
- Merguez
- Rib eye burger (100% rundsvlees)
- Limousin burger (100% rundsvlees)
- Sweet chorizo cheeseburger BRASVAR
- Keurprimeur
- Griekse grillburgers

RUND & KALF

- Chateaubriand* (natuur of gemarineerd)
- Côte à l’os ‘Belgisch Wit-Blauw’
- Entrecote ‘Belgisch Wit-Blauw’ (natuur of gekruid)
- Zesrib ‘Belgisch Wit-Blauw’ (natuur of gekruid)
- Irish rib eye van Hereford
- Simmental entrecote (dry aged 6 weken)

GEVOGELTE LA BELLE FLAMANDE
- Kipfiletspitje
- Gemarineerde kipfilet
- Italiaanse kipfilet
- Kippendrumsticks voorgegaard en gekruid
- Kalkoentournedos gemarineerd
- Kalkoenbrochette (natuur of gemarineerd)
- Voorgegaarde kipfilet

LAM

- Lamskotelet (natuur/gemarineerd)
- Lamsfilet (natuur/gemarineerd)
- Lamskroon (natuur/gemarineerd)

BROCHETTES

- Satéke traditioneel gekruid
- Spaanse brochette
- Rundsbrochette
- Exotische kippenbrochette
- Mojito kippensaté
- Brochette van de chef
- Scampi brochette (4 stuks)
- Lamsbrochette gemarineerd

VIS EN SCHAALDIEREN

- Vispapillot in een kruidige roomsaus met fijne groentjes
- Scampi-papillot ‘van de chef’
- Scampi-brochette

VEGETARISCHE SPECIALITEIT
- Brochette met Berloumikaas en paprika
- Veggie burger

