Heeft u een keuze gemaakt uit ons aanbod? Bestel dan
eenvoudig door uw bestelling hieronder op te schrijven.
Knip dit formulier af en lever bij ons in. Wij zorgen ervoor dat
uw BBQ bestelling op de gewenste dag voor u klaarstaat!
Uiteraard kunt u uw bestelling ook doorgeven per e-mail.

Uw bestelling

Wel/ Geen* BBQ in bruikleen
* Doorhalen wat niet van toepassing is

Uw gegevens

✁

Direct of indirect grillen
Direct grillen dat kennen we allemaal.
U verwarmt de briketten of het houtskool in
de BBQ en legt het vlees op een rooster boven
de smeulende kolen. Dat is wat we noemen
direct grillen. Maar indirect grillen zal niet
iedereen kennen of wel eens gedaan hebben.
Deze techniek is voornamelijk geschikt voor
keramische BBQ’s (of in ieder geval BBQ’s met
een deksel). Hierbij legt u de briketten of het
houtskool op één plek in de BBQ, zodat u het
vlees daar op het rooster kan leggen waar
geen directe warmtebron onder zit. Hierdoor
schroeit het vlees niet, maar verwarmt het
langzaam door de warme luchtcirculatie.

Kerntemperaturen
Mate van
doorbakkenheid

Kerntempera- Kerntempetuur voor rund ratuur voor
& lamsvlees
varkensvlees,
kip en kalkoen

Rare (rauw)

50 tot 55
graden

Niet van
toepassing

Medium rare

60 tot 65
graden

Niet van
toepassing

Medium

65 tot 70
graden

70 tot 75
graden (varken)

Medium well

70 tot 80
graden

75 tot 80
graden

Well done

80 tot 90
graden

80 tot 95
graden

(doorbakken)
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Biologische Slagerij
Breda

BBQ-pakketten

Ons BBQ assortiment
Varkensvlees

POPULAIR
-

Hamburger
Merguez worstje lams/varkens
Rocky Steak
Toscaanse spies
Varkenshaassaté
Per persoon

8.50

ROYALE

-	BBQ-worst met of zonder
knoflook
- Hamburger
- Olijven- of zonnespies
- Rocky Steak
- Toscaanse spies
- Varkenshaassaté
Per persoon

10.95

DE LUXE
-

Biefstukje gemarineerd
Hamburger
Kipsaté
Merguez worstje lams/varken
Rocky Steak
Toscaanse spies
Per persoon

13.50

BBQ SPIESEN
-

Rocky Steak
Olijven- of zonnespies
Toscaanse spies
Varkenshaassaté
Provençaalse spies

Per persoon

8.25

KINDER
BBQ PAKKET
- Hamburger
- Englisch Style worstje
- Flinstone (gaar)
Per persoon

4.

50

BBQ PAKKET
ZONDER
VARKENSVLEES
-

Rundersaté
Hamburger goed gevuld
Kipsaté
BBQ worst rund (gaar)
Per persoon

10.25

-

-

BBQ-worstje met knoflook
BBQ-worstje naturel
Bredaas saucijsje (grof gedraaid, lekker gekruid gehakt)
Corsicaanse stick (procureur gemarineerd met ontbijtspek
op een stokje)
Filetlapje (gemarineerd)
Flinstone - gaar (gehakt op een botje)
Merguez worstje (gehakt gekruid met paprika en knoflook)
Procureurlapje gemarineerd (uitgebeende schouderkarbonade)
Provençaalse spies (procureur met knoflook en
Provençaalse kruiden op een stokje)
Rocky Steak (varkensfilet met ontbijtspek op een stokje)
Slavink spies
Spareribs gebraden
Speklapje gekruid
Varkenshaassaté
Vleesfakkel (speklapje gekruid op een stokje)

GROOT VLEES
- Cote de boeuf
- Bavette
- Picanha/Staartstuk
- Lamsbout met been
- Kemper Landhoen
-	Procureur zonder been
(voor pulled pork)
- Procureur met been

Lamsvlees
-

Donner kebab (gegaard gehakt op een stokje)
Lamskoteletjes
Lamsrack
Lamssaté
Lamsworstje (gehakt met zout en peper)
Merguez worstje (gehakt geruid met paprika en knoflook)

Rundvlees
-

BBQ-worstje met knoflook
BBQ-worstje naturel
English Style worstje (gekruid runderworstje)
Entrecôte
Hamburger
Olijvenspies (biefstuk gemarineerd met olijven)
Ribeye gemarineerd
Rundersaté
Runderschnitzel gemarineerd
Zonnespies (biefstuk gemarineerd met zongedroogde tomaatjes)

Kip/kalkoen

- Barcelonnette (kip met courgette op een stokje)
- Drumsticks gegaard
- Kalkoenbrochette (kalkoen gemarineerd met paprika en
runderontbijtspek)
- Kipsaté
- Toscaanse spies (kippendij gemarineerd met olijven)

Groot vlees bereiden moeilijk?
Het is een stuk gemakkelijker dan vaak gedacht. Groot vlees bereidt
u het beste op een BBQ met deksel en heeft wat tijd nodig. Haal het
vlees ruim voordat u het wilt gaan grillen uit de koeling, zodat het
vlees op temperatuur kan komen. Zorg dat de houtskool niet meer
dan zachtjes smeult en leg het vlees op het rooster. Zorg ervoor dat
het vlees niet té dicht op de hitte ligt. Met de deksel op de BBQ wordt
het vlees rustig en gelijkmatig bruin en naar wens gaar of
rosé. Draai het vlees wel regelmatig om.

