Onze barbecue-Paketten
Pakket “Populair”

prijs p.p.: € 6,50

` Barbecueworst
` Hamburger (gegaard)
` Souflakispies
` Gemarineerd of gekruid spek
Vanaf 2 personen.

Eesjde pakket

prijs p.p.: € 7,00

` Gemarineerde karbonade (zonder been)
` Kipsatéspies
` Barbecueworst
` Gekruide speklap
Vanaf 2 personen.

Keurpakket

prijs p.p.: € 7,95

` Souflakisteak
` Keurshaslick (150 gram)
` Gemarineerde runderschnitzel
Vanaf 2 personen.

Luxe pakket

Grote groepen
Voor grote groepen, bedrijven of verenigingen in de regio
kunnen wij een barbecue op maat verzorgen. Wij kunnen in
overleg de verzorging van bijvoorbeeld uw bedrijfsbarbecue
geheel uit handen nemen. Oftewel: u hoeft uitsluitend te
bestellen, betalen en de rest wordt geheel geregeld door uw
Keurslager. Inclusief afbakken en opruimen. Neem voor meer
informatie en de mogelijkheden gerust contact met ons op, of
kom langs in de winkel.

Pakket Bambino (voor de kids)

’S MORGENS VOOR 10.00 UUR GEBELD
OF VIA ONZE WEBSHOP BESTELD,
NA 16.00 UUR KLAAR OM AF TE HALEN
VIA ONS PICK-UP POINT.
MAKKELIJK EN SNEL!

prijs p.p.: € 3,60

Speciaal voor de kids in aantal en gewicht aangepast.
` Mini hamburger (gegaard)
` Mini barbecueworstje
` Gehaktballetjes spies
Vanaf 2 personen.

Barbecue-Compleet all-in

BEL DE BBQ LIJN VAN KEURSLAGERIJ-CATERING
ERIK PINCKAERS.

prijs p.p.: € 7,95

` Gemarineerde kalkoenschnitzel
` Gemarineerde runderschnitzel
` Scampi spies
Vanaf 2 personen.

prijs p.p.: € 14,50

` Barbecueworst
` Gemarineerde karbonade (zonder been)
` Kipsatéspies
` Gekruide speklap
` 2 soorten sausjes,
` 3 soorten salades
` Kruidenboter en stokbrood
Vanaf 10 personen.

Barbecue-Compleet Mediterranee

prijs p.p.: € 16,95

` Italiaanse runderschnitzel
` XXL Souflaki spies
` Scampi spies
` Merguez worstje
` 2 soorten sausjes
` 3 soorten salades
` Kruidenboter en stokbrood
Vanaf 10 personen.

www.partyservice-pinckaers.nl
webshop.partyservice-pinckaers.nl

Het assortiment van uw

Keurslager Erik Pinckaers
Kerkstraat 12a - EIJSDEN - Tel. 043-4091226

Wat is HOT op de BBQ?
Houtskool of keramisch.

Dachten we dat de houtskool BBQ zijn hoogtepunt wel bereikt
had? Niets blijkt minder waar. Met de Houtskool BBQ kun je
alle kanten op. En de kunst van het opbouwen van een mooie
basis voor je BBQ is helemaal van nu. Met de houtskool BBQ
ben je echt aan het werk; het proces starten, temperatuur
managen tot het geven van die authentieke rooksmaak
aan de producten op de BBQ. Toch sluiten we keramisch
barbecueën zeker niet uit. Door de keramiek kan deze BBQ
hogere temperaturen bereiken dan de houtskool BBQ. Door
de ovenvormige kookomgeving worden sappen en smaken
goed ingesloten. Dit betekent dat je het vlees goed kunt dicht
schroeien zonder het uit te drogen of te verbranden. Maar ook
het low & slow garen van vlees zien we nog steeds terug op de
keramische BBQ.

Kortom: we kunnen alle kanten op en voor iedereen is er een

passende manier van barbecueën.

Van groot naar klein.

Groot vlees is al een aantal jaren zeer populair als het gaat om
bereiding op de BBQ. Ook dit jaar garen we graag groots. Ook
het zogenoemde ‘vergeten vlees’ verdient steeds meer zijn
naam terug. Denk aan een heerlijke Diamanthaas, Bavette of
T-Bone Steak. Ondanks de liefhebberij voor grote stukken vlees
zien we steeds meer kleine BBQ hapjes terrein veroveren. Van
mini-spiesjes tot kleine hamburgers. Veelzijdigheid op de BBQ .
Bij barbecueën denk je al gauw aan het bereiden van vlees
maar zeker de combinatie met heerlijke groenten zorgt voor
veelzijdigheid op de BBQ. Op deze manier kun je complete
BBQ gerechten presenteren. Denk hierbij aan heerlijk gevulde
groentes die even mee gegrilld worden om die heerlijke BBQ
smaak mee te geven aan het gehele gerecht. Wat wordt
er anno 2022 op de BBQ bereid? Gaan we terug naar de
traditionele spies of pakken we uit met nieuwe technieken
en bijzondere vleessoorten? Wat is HOT op de BBQ? en voor
iedereen is er een passende manier van barbecueën. Kortom;
we kunnen alle kanten op zoek naar bereidingsadvies
gebaseerd op uw type BBQ? Vraag het ons!

BBQ aan! Meestal gaat de BBQ pas aan wanneer het boven de
20 graden is. Maar barbecueën kan het hele jaar door en ook
met minder goed weer. Laat bijvoorbeeld een mooi stuk vlees
‘low & slow’ (langzaam en op lagere temperatuur) garen op de
BBQ en serveer deze binnenshuis met heerlijke bijgerechten.
Dit BBQ feestje kan altijd doorgaan!

CHECK DE KERNTEMPERATUUR!
Om de juiste garing van het eten te bepalen, kunt u 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 uw Keurslager naar de juiste kerntemperatuur voor het
door u gekochte vlees.
KERNTEMPERATUREN GROOT VLEES:
RUNDVLEES rood 48°C • rosé 55°C • gaar 70°C
KALFSVLEES rosé 55°C • gaar 70°C
VARKENSVLEES rosé 60°C • gaar 70°C
LAMSVLEES rosé 55°C • gaar 70°C
KIP gaar 75°C

Barbecue assortiment
U vindt hier onze barbecue specialiteiten. U kunt zelf uw
favoriete producten samenstellen tot een heerlijk pakket. Voor
een barbecue kunt u normaal rekenen op 3 stuks vlees per
persoon, voor grote eters 4 stuks. Wij geven u graag advies!
Ook hebben wij een aantal pakketten al voor u samengesteld.
U kunt uw pakket altijd aanvullen met salades, sauzen,
stokbrood en kruidenboter. Neem hiervoor gerust contact met
ons op.
Wij hebben diverse gasbarbecue’s, die u in bruikleen van
ons kunt verkrijgen. Reserveer wel tijdig! De huur van de
barbecues is gratis. De schoonmaakkosten zijn € 25,00 per
barbecue. Het gasverbruik kost € 7.50 per kilo. De barbecues
dienen zelf te worden opgehaald en teruggebracht te worden.
In onderling overleg kunnen wij ze ook bezorgen, hiervoor
vragen wij een kleine vergoeding (kosten afhankelijk van de
locatie).

BBQ-spiezen huisgemaakt

per stuk

Lamsspecialiteiten van het Geullam

``
``
``
``
``
``
``
``
``

€
€
€
€
€
€
€
€
€

``
``
``
``

Keurshaslick (varkenshaas) (150 gram)
Souvlaki spies (varkenshaas)
Varkenshaassaté spies
Griekse spies XXL (varkenshaas)
Argentijnse biefstukspies
Kipsaté spies
Kip-Hawaïspies
Kip-pesto spies
Gehaktballetjes spies

Specialiteiten
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``

2,85
1,95
1,95
2,95
2,55
1,95
1,95
1,95
1,50

prijs per 100 gram/per stuk ±

Schwarzwalder BBQ-worst
Witte Duitse BBQ-worst
Merguez-worstje
Venkel-worstje
Angus-Burger (130 gram)
Runderhamburger (130 gram )
Hamburger (110 gram)
Italiaanse hamburger (110 gram)
Kalfsburger (130 gram)
Gemarineerde of gekruide speklap
Gemarineerde filetlapjes
Souvlakisteak
Houthakkerssteak
Gemarineerde karbonade (zonder bot)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,45
1,45
1,59
1,59
2,30
2,30
1,75
1,75
2,40
1,59
1,79
1,79
1,79
1,79

Voor de echte BBQ liefhebber
Rundvlees uit onze dry-aged kast

Krull- varkensvlees

Kip en kalkoen

Visspecialiteiten

4,15
4,15
2,79
2,89

prijs per 100 gram

€ 1,75
€ 1,79
€ 1,49

prijs per 100 gram/per stuk ±

`` Gemarineerde zalmstukjes op slee
`` Zalmbrochette
`` Scampi spies gemarineerd (voorgegaard)

dagprijs
dagprijs
€ 2,39

Sauzen

Wij rekenen 100 gram saus per persoon.
Onze sauzen komen uit eigen keuken.
``
``
``
``
``
``
``

Cocktailsaus
Knoflooksaus
Satésaus
Stroganoffsaus
Barbecuesaus
Pinki’s Smikkelsaus
Salade & Sauzen All-Inn Pakket vanaf 4 personen

€
€
€
€
€
€

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

2 soorten saus, 3 soorten salades (aardappelsalade +
2 rauwkostsalades), stokbrood en kruidenboter

prijs p.p.: € 7,50

€
€
€
€
€
€
€
€

3,69
3,39
1,72
3,99
2,89
2,59
3,99
2,59

Frisse rauwkostsalades
uit eigen keuken
Wij rekenen 300 gram salade per persoon. U heeft de keuze uit
de volgende soorten:

prijs per 100 gram

Heerlijk varkensvlees uit de regio,
ouderwets lekker door het randje vet.
`` Varkensrack steak (iets aparts op de BBQ)
`` Varkenslende steak
`` Gemarineerde spareribs (voorgegaard) (250 gram)

€
€
€
€

`` Gemarineerde kipfilet (±120 gram)
`` Gemarineerde kalkoenschnitzel (±120 gram)
`` Gemarineerde drumstick (voorgegaard)

prijs per 100 gram

Heerlijk, zo’n groot stuk vlees op de BBQ.
Vraag ons naar een passend bereidingsadvies.
`` Dry-aged rib-eye (400 gram)
`` Cote a L’os (600 gram )
`` Angus burger (130 gram)
`` T-Bone steak (600 gram)
`` Picanha
`` Bavette
`` Dry-Aged entre-cote
`` Gemarineerde runderschnitzel

prijs per 100 gram

Gemarineerde lamsrugfilet
Gemarineerde lamsrack
Gemarineerde lamsspies
Gekruide lamskarbonade

€ 1,79
€ 1,79
€ 1,29

prijs per 100 gram

``
``
``
``
``
``
``
``
``

Huisgemaakte koude schotel
Kartoffelsalade
Keursalade
Waldorfsalade
Komkommer-dillesalade
Pasta-Tonijnsalade
Italiaanse tortelinni pastasalade
Pasta Penne Rigate
Bleekselderiesalade

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,45
1,29
1,49
1,49
1,49
1,90
1,89
1,59
1,49

