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SLAGERIJ - WORSTMAKERIJ HURKS
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(prijswijzigingen voorbehouden)
WORSTJES EN SCHIJVEN








Prijs.p.Kg
barbecueworstjes (diverse soorten o.a. Naturel,
14,50
Thüringer, Italiaanse)
Diverse gehaktballetjes (gegaard)
14,50
hamburgers niet gepaneerd (80 % rundvlees, 20 % varkensvlees)
cheeseburger (100 % rundvlees, met kaas gevuld)
Ardennerworstjes en merguezworstjes
15,50
Laarbeeks saucijsje (gemarineerd met ontbijtspek)
14,00
Veggieburger
19,90

per stuk
1,30
0,55
1,15
1,65

VARKENSVLEES








speklapjes zonder zwoerd (naar wens gemarineerd)
spare ribs voorgegaard en gekruid
gemarineerd varkenslapje doorregen
souvlakilapje (Griekse variant)
Oerhammetje (gegaard kuithammetje)
Lieshoutse steak (filetlapje, ontbijtspek, kruidenolie)
Div. gemarineerde filet lapjes
Hausbraten (varkensfiletlapje met mosterd, ui en spek)

10,50
14,50
16,80
16,80
17,50
19,00
18,00
18,70

RUNDVLEES







biefstuk
entrecote
peppersteak (entrecôte, gemarineerd met kruidenolie
en pepertjes)
Minute steak (heel dun gemarineerd runderlapje)
Beefsteak (biefstuk met kruidenolie)

27,50
26,00
26,50
21,50
27,50

In marinades hebben wij zeer veel smaakvarianten
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KIP EN KALKOEN









kip op maat
kipfilet naturel
gekruide en gegaarde drumsticks
Kalkoenfilet (evt. gemarineerd)
Bourgondische kipfilet op stok (met katenspek, coburgerham,
marinade en pepertjes)
Houthakkerssteak op stok (kipfilet met marinade en ontbijtspek
Kipfilet in kerriemarinade(ook andere mogelijkheden)

Prijs.p.Kg
14,50
12,90

per stuk
1,10

14,80
18,00
18,00
14,50

LAMSVLEES





lamsboutschijven (evt. gemarineerd)
lamskotelet (evt. gemarineerd)
lamsfilet (eventueel gemarineerd)
french racks (enkel koteletje met alleen ribje)

20,50
23,50
42,50
39,50

SPIEZEN














vleesfakkel; (spies met baharat gekruid spek)
saté (± 30 tot 40 gram per stokje)
shaslick (varkensvlees, paprika, ui, katenspek)
brochette (rundvlees, varkensvlees, kip, ui, ananas, paprika,
ontbijtspek)
mixed grill (diverse vleessoorten, al dan niet gekruid)
vleeslollie voor de kinderen (schijven gegaarde grillworst)
kinderspiesjes (balletje, stukje worst, cherrytomaatje, ananas)
pepperspies (gemarineerd rundvlees, gekruid, peper) 40 gr
kipsaté-spies
El Paso spies (rundvlees, kruidenolie, chimichurrikruiden)
Oriëntaalse spies (varkensvlees met oriëntaalse kruidenolie)
Varkenshaasmedaillonspies (varkenshaas, ontbijtspek,
kruidenolie, naar keuze 2 of 3 medaillonnetjes)

13,50
21,00
1,55
2,45
2,45
1,70
1,50
27,50
18,50
28,00
21,50
22,50

Alles kan naar wens gekruid of gemarineerd worden. Wij hebben voor u: vleesmarinade,
kerriemarinade, tuinkruidenmarinade, Provençaalse marinade, kruidenolie, marinade grillkruiden,
gyroskruiden, souvlakikruiden, tacokruiden, pampakruiden, etc.
VIS *
Vis op de barbecue, o.a. poontjes, wijting, kabeljauwfilet, forel, makreel, visspiezen, garnalenspiezen.
Tip: draai de vis in aluminiumfolie.
Visidee: Zalm in schuitje (zalmmoot ~125-150 gram, gemarineerd, met courgette, tomaat,
bleekselderij, in aluminiumfolie) € 3,50
*
Bestel tijdig, sommige soorten zijn niet altijd leverbaar!
Prijs: dagprijzen.
VEGETARISCH
vegetarische groentespies
vegetarische fruitspies

Prijs.p.Kg
per stuk
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
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SAUZEN






Prijs.p.Kg

satésaus
zigeunersaus
ravigottesaus
cocktailsaus
knoflooksaus

8,90
8,75
9,90
10,80
10,80

STOKBROOD
kruidenboter
HOUTSKOOL EN BRIKETTEN
Houtskool


2,5 kg (5,99)

per stuk

1,90 per stuk
1,69 per stuk

plastic bordjes 0,11
plastic vorken 0,10 zware kwaliteit
plastic messen 0,10 zware kwaliteit
servetten
bord porcelein p.st. 0,30
vork + mes rvs p.st. 0,12

Briketten

2,5 kg (4,99)

Aanmaakblokjes

0,99 per pakje
MENUSAMENSTELLING







kies vier of vijf dingen uit
de top 5 is:
1) saté
2) worst
3) hamburger
4) gemarineerd vlees
5) spare ribs en een lekker huisgemaakt spiesje
varieer in uw keuze, kies eens iets anders met een geheel eigen smaak
kom gerust met speciale wensen of menu-ideeën
wij adviseren u bij de samenstelling van uw barbecue
indien gewenst, compleet verzorgd.

BARBECUETIPS










zet de barbecue niet op de trek (vooral gasbarbecues zijn gevoelig voor wind)
zet de barbecue stevig neer, bij voorkeur op sta- of tafelhoogte
leg alles van tevoren klaar (tangen, staalborstel, houtskool, plantenspuit)
zorg voor veiligheid (emmer water en zand in de buurt)
aansteken ± een uur van tevoren (nooit petroleum, spiritus of wasbenzine gebruiken)
houtskool of briketten grijs van kleur en vlammen gedoofd: Barbecuen maar!!
eet geen verbrand vlees
borstel tijdens het barbecuen regelmatig het rooster schoon: dit voorkomt aanbranden
neem de tijd voor een gezellige party
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BARBECUE-MENUTIPS u kunt zo wat ideeen op doen! Varieer naar uw wensen.
1.

1 worstje
3 stokjes saté
1 hamburger

1,30
2,50
1,15
4,95

5.

1 worstje
1 hamburger
1 brochette
1 gem. kipfilet
2 stokjes saté
Vis

2.

1 worstje
1 gem. varkenslapje
1 shashlick
1 drumstick

1,30
2,25
1,55
1,10
6,20

6.

3.

1 worstje
3 stokjes saté
gehaktballetjes
1 varkenslapje
1 brochette
1 drumstick

Neem ook eens wat anders, bijv.
kalfsvlees of een kruidenspecialiteit
bijv. een el paso spiesje een oriëntaals
spiesje of een kipspiesje met pestomarinade.
Wij zorgen ook voor sauzen,
stokbrood, salades, rauwkost en
houtskool, bestek, borden.

4.

1 gem. varkenslapje
1 worstje
1 shaslick
2 stokjes saté
1 drumstick

1,30
2,50
1,10
2,25
2,45
1,10
10,70
2,25
1,30
1,55
1,70
1,10
7,90

1,30
1.15
2,45
1,80 (125 gr.)
1,70
3,50
11,90

Gasbarbecue en gas (17,50 inclusief
schoonmaak). Houtskoolbarbecue is
gratis. Bij voorkeur barbecue zelf
ophalen, bezorging in overleg!
SLAGERIJ HURKS ZORGT VOOR
EEN GESLAAGD BARBECUEFEEST!!

Prijs van satéstokjes kan variëren i.v.m. gewicht.
Prijs van sauzen, stokbrood, kruidenboter, huzaren en/of aardappelsalade, div. rauwkost en/of
fruitsalade bedraagt pp. ongeveer € 5,75

VELE VARIATIES ZIJN MOGELIJK. LEG ONS UW WENSEN VOOR EN WIJ
ADVISEREN U VOOR EEN GESLAAGDE BARBECUEPARTY!
SLAGERIJ - WORSTMAKERIJ HURKS
DORPSSTRAAT 36 LIESHOUT (LAARBEEK)
TELEFOON: 0499 – 421267
EMAIL: info@slagerijhurks.nl
WWW: slagerijhurks.nl
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PARTY PAN
Een grote pan waarin je al roerend reepjesvlees en roerbakgroenten kunt garen, bijvoorbeeld op een
feest.
We hebben een grote pan voor gemiddeld 50 tot 60 personen.
Er is ook een kleinere pan voor gemiddeld 15 personen.

Ons menu:
Vlees voor in de pan:
-Gemarineerde beefreepjes.
-Oosterse kipreepjes.
-Gyros of shoarma varkensreepjes
-Oriëntaals gemarineerde varkensreepjes
Deze 4 soorten reepjes kunnen door ons, indien gewenst, anders gekruid worden.
Roerbakgroenten voor in de pan:
-Prei
-Paprikareepjes,
-Uiringen,
-Gesneden champignons
-Gekruide krieltjes gegarneerd met roerbakgroenten
U kunt kiezen uit rauwkostsalade (2 of 3 soorten), huzarensalade en aardappelsalade.
Verder kunt u kiezen uit drie sauzen:
-Cocktailsaus
-Knoflooksaus
-Zigeunersaus
Voor stokbrood en kruidenboter wordt gezorgd.
Prijs per persoon, inclusief de pan + gas + bakgereedschap + zonnebloemolie: € 14,50
Variaties en wijzigingen zijn uiteraard mogelijk!
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SALADES GROENTE EN FRUIT
-

4 JAARGETIJDE SALADE: VNL KOMKOMMER

-

EI –PREI SALADE: SPITSKOOL, EIEREN, PREI.

-

ITALIAANSE BROCCOLI SALADE: BROCCOLI EN EI MET MACARONI

-

SPITSKOOL LIGHT: SPITSKOOL, BLEEKSELDERIJ EN APPEL IN YOGHURTDRESSING

-

TONIJNSALADE: WITTE KOOL, KOMKOMMER, RODE UI, TONIJN IN PASTASALADE

-

BOERENSALADE: WITTEKOOL, PREI, APPEL EN WORTEL

-

KOMKOMMER-DILLE: WITTEKOOL, KOMKOMMER, RETTICH,RADIJS EN TOMAATJES

-

SMULSALADE: SPITSKOOL, RETTICH, WORTEL EN KOMKOMMER

-

ASPERGESSALADE: ASPERGES, KRIELTJES FIJN, EIEREN EN BIESLOOK

-

ASPERGESSALADE DELUXE: ASPERGES, BROCCOLI, SPITSKOOL EN EIEREN

-

FRUITSALADE

-

BLOEMKOOL BROCCOLI RADIJS

-

TOMAAT FETA EN KOMKOMMER

-

SLAMIX: DIV.SOORTEN SLA, KOMKOMMER, TOMAAT, EI EN DRESSING

-

VARIATIES MOGELIJK IN OVERLEG

-

PRIJS SALADES

€12,00 PER KG.

-

HUZARENSALADE

€9,30 PER KG.

-

AARDAPPELSALADE €8,00 PER KG.
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