Ons ongeportioneerd
vlees vanaf nu ook
verkrijgbaar bij:

BBQ Experience Center
Badhuisstraat 18
4703BH Roosendaal

» Bel: 085 - 130 1181
» Mail: info@bbqexperiencecenter.nl
» Web: www.bbqexperiencecenter.nl
Openingstijden:
Maandag
Dinsdag

10:00 – 17:30
gesloten
Woensdag gesloten
Donderdag 10:00 – 17:30
Vrijdag
10:00 – 17:30
Zaterdag 10:00 – 17:30
Zondag
10:00 – 17:30

Ongeportioneerd
vlees
Sappige spareribs of een imposante
côte de boeuf? Heerlijk, zo’n groot
stuk vlees op de BBQ. Vraag ons
naar een passend bereidingsadvies.

» Buikspek, Porc au grain
» Nekstuk zb, Porc au grain
» Spareribs Extra
Rundvlees uit Uruguay:

» Entrecote, Pull
» Ossenhaas, Pull
» Rib eye, Pull
» Picanha, graangevoerd
» Ossenhaas, graangevoerd
» Rib Eye, graangevoerd
» Steak, Aberdeen Angus
» Bavette, halve maan
» Bavette, graangevoerd
» Jodenhaas
» Entrecote, Rubia Gallega
» Entrecote, graangevoerd
» Maminha, graangevoerd
» Runder Spareribs
» Kalfs Spareribs
» Kalfs Rib Eye
» Kalfs Entrecote
» French Racks 38mm
» Scharrelkip, Label Rouge
» Eendeborstfilet cannet
ACTUELE PRIJZEN:
ZIE WEBSITE
Scan mE

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten in deze folder voorbehouden.

Direct garen: met direct garen gril
je het eten rechtstreeks boven de
hittebron. Direct garen doe je met
kleine gerechten die een korte
bereidingstijd nodig hebben.
Indirect garen: bij indirect garen
de hittebron geplaatst. dus niet
direct erbovenop. indirect garen
gebeurt altijd met gesloten deksel.
het is een perfecte methode voor
grote stukken vlees die een langere
gaartijd nodig hebben, zoals
rollade en kip!

CHECK DE
KERNTEMPERATUUR!
om de juiste garing van het eten te
bepalen, kun je gebruik maken van een
vlees-thermometer. steek voor de
kerntemperatuur altijd de punt van de
thermometer in het hart van het dikste
gedeelte van het vlees.
vraag jouw keurslager naar de
juiste kerntemperatuur voor het
door jou gekochte vlees.

KERNTEMPERATUREN
GROOT VLEES
RUNDVLEES
rood 48°c
° - ROSE 55°c - GAAR 70°c

KALFSVLEES
ROSE 55°c - GAAR 70°c

VARKENSVLEES
ROSE 60°c - GAAR 70°c

LAMSVLEES

ROSE 55°c - GAAR 70°c

KIP

GAAR 75°c

GRILLEN &

KEUZE BBQ
4 stukken vlees per persoon, keuze uit:

GENIETEN

We gaan weer lekker buiten eten. We vieren deze heerlijke momenten natuurlijk
met het lekkerste vlees van de Keurslager. Trakteer jezelf op onze heerlijke
BBQ-producten en maak er een echt feestje van. Wij helpen én adviseren je graag!

LITTLE FRIENDS

TEENAGERS

kipsaté
» Stokje
Kinderspiesje
» Hamburger
»

stokjes kipsaté
» 2BBQ
worstje
» Hamburger
»

per persoon

6

00

per persoon

7

00

» Haas op stok
» French Racks
» Toscaanse brochette
» Houthakkerssteak
» Barbequeworst
» Biefspies
» Kalfsspies
» Lamssaté

Bij compleet verzorgd:
per persoon

UW BARBECUE
COMPLEET VERZORGD
(min. 4 personen)

9
18 25

per persoon

75

» Maaltijdsalades
» Rauwkostsalades
» 3 sauzen
» Satésaus
» Stokbrood
» Kruidenboter
per persoon

ALTIJD VERKRIJGBAAR

» Chipolataworst
» Kipworstjes
» Kalkoenspies
» Kalfsentrecote
» Lamskotelet
» Pepersteak
» Western Steak
» Lamsfilet

» Saté
» Kalkoen Spies
» Worstje
» Blije dije Spies
» Biefspies
» Houthakkerssteak
» Western Steak
» Speklap Gekruid
» Hamburger
» Sparerib

» Caribische saté’s
» Saté’s
» Entrecote
» Spareribs
» Kipwings
» Visspiezen
» Vegetarische burgers

8

50

RVS BBQ en GAS
Wij beschikken over meerdere barbecues die met
zorg zijn onderhouden. Onze barbeques hebben
een rooster of een bakplaat en zijn beschikbaar
bij partijen vanaf minimaal 20 personen,
Vraag onze winkelmedewerker naar meer info
over de huur van de BBQ inclusief gasfles. Het
gebruik van onze BBQ’s is geheel voor eigen risico.
Wijverwachten de BBQ compleet en schoon terug
waarvoor wij een borg rekenen van 25 euro.

.

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten in deze folder voorbehouden.

DIRECT OF
INDIRECT GAREN?

