Heerlijke dagvers

Zoals elke Keurslagerij voldoet ook onze
Keurslagerij aan hoge kwaliteitseisen.
Wij zijn een slagerij met vaklieden, passie
en puur en verantwoord vlees. Bij ons kunt
u terecht van een heerlijk stukje rund- of
varkensvlees of kippenvlees van Boerderijkip.
Ons Hollands rundvlees komt uit Twente.
Daar zijn een aantal boeren met dezelfde
passie voor vee en vlees. Met dit rundvlees
geeft u een extra dimensie aan de maaltijd.
Sappig, smaakvol en puur.

VARKENSVLEES VAN
POLDERPORQUE IS
VARKENSVLEES MET SMAAK!
Wij verkopen varkensvlees van PolderPorque,
dat is een bedrijf wat geleid wordt door
studenten. Van zaadje tot karbonaadje
wordt geregeld door de studenten aan de
Aeres Hogeschool in Dronten. Hierbij streeft
PolderPorque naar vlees met hoogwaardig
kwaliteit met een touch uit de Polder. In de
grote lijnen worden de varkens traditioneel
gehouden. Daarnaast is er voor enkele
dieren ook een buitenverblijf gerealiseerd.
Deze is ten alle tijden te bezoeken op Aeres
Praktijkcentrum in Dronten.

DE BOERDERIJKIP
Boerderijkip is een 100% Hollandse kip
met meer smaak en een beter leven. De
boerderijkippen zijn van een langzaam
groeiende ras: de Hubbard. Dit ras is een
kruising tussen een bruine hen en een witte
haan en hebben sterke genen. Het vlees komt
van dieren die worden gehuisvest in stallen
waar het dag- en nachtritme is gewaarborgd.

belegde
broodjes

Onze vleeswaren & salades komen
uit eigen worstmakerij, 100% smaakgarantie!

KEUZE UIT PISTOLET
WIT OF BRUIN
per stuk

3

95

BROODJE VLEESWAREN
• Gezond
• Jong belegen kaas
• Tartaar
• Achterham
• Ham/kaas
• Parmaham
• Gebraden runderrollade
• Rauwe ham

• Runderrookvlees
• Gebraden fricandeau
• Rosbief
• Broodje halfom
• Flevoham
• Gebraden gehakt
• Roompaté
• Filet americain

BROODJE SALADE
• Ham-preisalade
• Eiersalade
• Beenhamsalade
• Tonijnsalade

• Tomaat-mozzarellasalade
• Ei-bieslooksalade
• Kip-kerriesalade
• Heksenkaas

» Ribeyesteak gemarineerd
» Varkenshaassaté
» Garnalenspies of kalfsspies
» Kip op stok
» Black Angus burger
per persoon

BBQ POLDERSCHAP
Het in cultuur brengen der gronden
van de SuyderSee

KIDS
» Kinderspies
» Kipsaté gaar
» BBQ-worst
» Surprise
per kind

• Grillworst
• Gehaktbal
• Bourgondische bal

750

» Varkenshaassaté (Polder Porque)
» Varkensfilet lap gemarineerd
(Polder Porque)
» Beefburger van de Warmonderhof
» Lamskotelet van Flevolamb
» Gepofte aardappel van Philip
Kroes
per persoon

1500

BBQ SUYDERSEE
» Karbonade gemarineerd
» Speklap gemarineerd
» Shaslick varken
» Kipdijsaté gemarineerd
» Biefstuk gemarineerd
» Varkensfilet gemarineerd
» Beefburger
» Sparerib
» Ribeye varkens gemarineerd
» Barbecueworst
» Spaanse kipspies
» Drumstick gegaard
Bovenstaande in een mix van 400 gram
per persoon.
Vanaf 10 personen

per persoon

WARME BROODJES

1850

BBQ ALL-IN

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

WELKOM BIJ
KEURSLAGER
SUYDERSEE,
DRONTEN

BBQ WINDMOLEN

15

00

BBQ FLEVOLAND
» Kipdijsaté gemarineerd
» Beefburger
» Varkensfilet
» BBQ-worst
per persoon

PAKKET

» Scharreleisalade
» Beef huzarensalade
» Rauwkostsalade
» Italiaanse salade
» Satésaus, knoflooksaus,
zigeunersaus, verrassingssaus
» Kruidenboter
» stokbrood
per persoon

750

VEGA
» Vegetarische hamburger
» Vegetarische shaslick
» Gepofte aardappel
» Spies van verse groenten

800

per persoon

850

BBQ IJSSELMEER
» Garnalenspies
» Zalmschuitje
» Visspies
» Verrassing van
de schipper
per persoon

22

50

• Kippeling
• Cowboy vlees

COMPLEET VERZORGDE LUNCH

SuyderSee, keurslager

• Twee vers belegde broodjes
• 1 stuk fruit
• 1 drankje
Samen

Het Ruim 32, Dronten
Tel 0321-312615
info@suydersee.keurslager.nl, www.suydersee.keurslager.nl

795

Bestel online via
suydersee.dekeurslagers.nl

Varkensvlees
2,95
per stuk 3,55
per stuk 3,55
100 gram 1,95
100 gram 1,95
100 gram 2,40
per stuk 1,20
100 gram 1,80
100 gram 1,55
100 gram 1,30

Varkenshaas op stok
Varkenshaassaté
Shaslick
Gemarineerde speklap
Gemarineerde karbonade
Gemarineerde filetlap
BBQworst
Varkensprocureur
Varkensrack
Spareribs naturel

100 gram

Rundvlees
3,55
3,55
per stuk 2,40
per stuk 3,00
per stuk 2,40
per stuk 2,40
100 gram 3,60
100 gram 3,60
100 gram 2,00
100 gram 1,80
100 gram 3,00
100 gram 2,40
100 gram 3,60
100 gram 2,40
100 gram 1,80
100 gram 3,60
100 gram 2,40
100 gram 3,00
100 gram 2,40

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Gemarineerde runderspies
Gemarineerde carpacciospies
Black Angus burger
Megaburger
Tex Mex burger
Hamburger rundvlees
Ribeye steak
Picanha
Bavette/flanksteak
Longhaas
Tomahawk
Spider steak
T-bone steak
Jodenhaas
Beefribs
Cote de boeuf
Flat iron
Chuck eye steak
Tri-tip steak

per stuk
per stuk

Kip/Gevogelte
Gemarineerde kipfilet vers
Gemarineerde kippenvleugels vers
Gemarineerde drumstick vers
Gemarineerde dijvlees
Kalkoensteak
Hawaïspies
Kipdijsaté
Spaanse spies met zontomaat
Kipsaté gaar groot
Kipburger vers
Drumstick gaar

Specifieke wensen? wij helpen u graag!

Lams- en kalfsvlees

1,55
1,20
100 gram 1,20
100 gram 1,55
100 gram 1,55
per stuk 3,00
per stuk 3,00
per stuk 3,00
per stuk 3,00
per stuk 2,40
100 gram

3,60
100 gram 2,40
100 gram 4,80
per stuk 3,55
100 gram 3,00
100 gram 4,20
100 gram 3,60
100 gram 3,60

Lamskotelet gemarineerd
Lamsburger
Lamsrack gemarineerd
Lamsspies gemarineerd
Lamsbout heel
Kalfsribeye gemarineerd
Kalfskotelet
Kalfsoester gemarineerd

100 gram

Broden
Luscious loaf
Stokbrood wit of bruin
Spaans stokbrood
Hamburger bolletjes
Pistolet wit of bruin

per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk

8,35
3,00
2,40
0,60
0,60

Salades
1,80
100 gram 1,80
100 gram 2,40
100 gram 1,80
100 gram 1,80
100 gram 1,80
100 gram 2,40

Rundvleessalade
Rauwkostsalade
Pastasalade
Kartoffelsalade
Huissalade
Scharreleisalade
Fruitsalade

1,75

BUFFET A BUDGET

BUFFET C EXCLUSIEF

• Waldorfsalade opgemaakt met
vers fruit
• Vleessalade met verse
vleeswaren
• Stokbrood + kruidenboter
• Oud Hollands stoofpotje
• Kipsaté
• Aardappelpuree met groene
kruiden
• Rijst met gemengde groenten

•
•
•
•
•





100 gram

Sauzen
Satésaus
Knoflooksaus
Zigeurnersaus
Cocktailsaus
Suyderseesaus
Kruidenboter

100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,90

100 gram

per stuk

BUFFETTEN

Te huren materialen
Gasbarbecue inclusief gas
Schoonmaken barbecue
Borden en bestek wegwerp

35,00
20,00
per pers. 1,20

Wanneer u uw gasten écht volledig in de watten wilt leggen, kunt u gebruik maken van onze ‘bakken op locatie’ service. Zo bent u en
uw gezelschap verzekerd van een gezellige avond, terwijl één van onze koks de barbecue voor u regelt!. In combinatie met één van onze
all-in bbq- pakketten komen wij alle spullen bij u bezorgen, zetten wij alles sfeervol voor u klaar, bereiden wij het vlees en geven wij hier
natuurlijk een aantal tips en tricks bij. Uiteraard wordt er op een nette manier gewerkt, ruimen wij na afloop alles op,
wordt alles door ons weer mee genomen en wassen wij het allemaal voor u af. Gebruik van deze service is op aanvraag,
in overleg en op offerte!

1499

BUFFET B LUXE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vleessalade
Luxe vleeswaren
Vissalade
Assorti brood
Kruidenboter
Warme beenham honingmosterdsaus
Boeuf Bouguignon
Kip Stroganoff
Home made potatoes
Aardappelgratin
Rijst met gemengde groenten



Per persoon

Voor verdere informatie van de te huren materialen graag een mail
sturen voor een gerichte offerte.
Wij kunnen uw gehele feest verzorgen van begin tot eind.
Informeer naar de mogelijkheden!

Bestel BBQ producten via onze webshop!

Per persoon

2199

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rundvleessalade
Carpaccio
Luxe Italiaanse vleeswaren
Krabsalade met frisse appel
Waldorfsalade met vers fruit
gegarneerd
Luxe Luscious loafbroden
Groene en rode tapenade
Kruiden-roomkaas
Kalfsstoofvlees Bearnaise
Kip Tandoori
Runderrollade rode wijnsaus
Home made potatoes
Riz Pilav rijst met groenten en
bouillon
Aardappel/groentengratin





Per persoon

2599

LUXE BORRELHAPJES
• Glaasje gevuld met runderham
en kruidenkaas
• Glaasje gevuld met
Ardennerham/meloen
• Glaasje gevuld met Pain
d’Ardenne en paprika-tapenade
• Spiesje van droge worst,
zongedroogde tomaatjes en olijf
• Gevulde eieren
• Kippenham met perzik
• Boneless chicken
Per schotel (40 stuks)

5495

BORRELHAPJES SUYDERSEE
• Diverse soorten worst en kaas
Per schaal (70 stuks)

3750

