
Barbecueën? 
Wij maken er een feest van!

Tijdens het zomerseizoen wilt u natuurlijk heerlijk buiten eten en genieten van het zonnetje. 
Hoe kan dat nu beter dan gezellig met familie en vrienden in de tuin te barbecueën? 

Voor de lekkerste barbecuepakketten moet u toch echt bij ons zijn…

Barbecue Populair
Gewoon lekker en goed…

• Keurslager hamburger
• 2 stokjes saté
• Gegrilde barbecuesteak
• Barbecueworstje

Per persoon 599
Incl. All-Inn pakket 12,98

Barbecue Excellent
Een pakket waarvan de naam u 
genoeg verteld...

• 2 Stokjes saté
•  Wieringerweide biefstukspies/ 

varkenshaasspies
• Gegrilde kiphouthakkersteak
• Gemarineerd � letlapje

Per persoon 899
Incl. All-Inn pakket 15,98

Barbecue Royaal
De allerlekkerste BBQ-specialiteiten
van uw Keurslager…

• Gemarineerd � letlapje
• Kipdijspies
• Wieringerweide peperbiefstukje
• Ribeye steak
• Haas op stok

Per persoon 1199
Incl. All-Inn pakket 18,98

Barbecue Julianadorp
Dit pakket is samengesteld door uw Keurslager en bevat 8 soorten luxe barbecuevlees op basis van 5 stuks vlees per persoon.

• Stokje saté
• Kip houthakkersteak
• Keurslager hamburger
• Gemarineerd � letlapje
•  Wieringerweide biefstukspies
•  Gegrilde barbecuesteak

• Varkenshaasspies
• Italiaanse gehaktspies
• Shaslick
• BBQ-worstje
• Rundvleessalade
• Smulsalade

•  Romige kno� ooksaus
• Burgersaus
• Smulsaus
• Satésaus
•  Diverse soorten 

stokbrood

• Kruidenboter
• Heksenkaas
• Oude kaas-pestotapenade

All-Inn pakket
Bestaande uit: 

•  2 Soorten salade (200 gram per pers.)
•  Rundvleessalade, opgemaakt op schotel
•  Smulsalade, opgemaakt op schotel
• 4 Soorten sausen (100 gram per pers.)
• Kruidenboter-Tapenade-Heksenkaas
• Kno� ooksaus
• Smulsaus
• Burgersaus
• Satésaus
• Diverse soorten stokbroden

(vanaf 4 personen)  Per persoon699

(Vanaf 15 personen)  Per persoon 1498

Jos Koeleman, keurslager
Winkelcentrum De Riepel
Julianadorp, Tel. 0223 - 200 000
www.joskoeleman.nl

Bestel uw 
BBQ vlees nu 

ook online in onze 
webshop!



De lekkerste 
bbq-specialiteiten

Jos Koeleman, keurslager
Winkelcentrum De Riepel
Julianadorp, Tel. 0223 - 200 000
www.joskoeleman.nl

Exclusief groot vlees 
van Keurslager
Jos Koeleman 
Voor low & slow garen op de barbe-
cue. Heerlijk Black Angus rundvlees, 
minimaal 120 dagen graan gevoerd en 
6 weken gerijpt. Dus lekker gemar-
merd voor de kenner.

Black Angus 
rundvlees
• Ribeye
• Diamanthaasjes
• Cote du boeuf
• Tomahawksteaks 
• Bavette
• Picanha (met een lekkere rand)
• Burgers (200 gram, extra groot)

Heydehoeve 
varkensvlees
Ouderwets gemarmerd 

• Varkensrack
• Procureur (voor Pulled Porc)
• Spareribs

Texels lamsvlees
De naam zegt genoeg

• Kotelet (naturel of gemarineerd)
• Lamshaasjes
• Lams� lets
• Lamsracks (los of aan het stuk)

(Sommige producten hebben wij 
helaas niet altijd op voorraad, dus 
voor de zekerheid graag enige dagen 
van te voren bestellen)

Kijk ook op www.joskoeleman.nl voor 
onze BBQ-specialiteiten!

Handige koelbox 
Heeft u ook altijd ruimte tekort in uw 
koelkast met een barbecuefeestje?
Wij hebben voor u de juiste oplossing. 
Wij leveren al onze barbecues (vanaf 
20 personen) in een handige koelbox 
op wieltjes. In deze box blijft uw 
barbecuevlees, salades en sauzen 
minimaal 20 uur koel, zodat u de 
koelkast kunt gebruiken voor de 
drankjes.

De barbecue koelbox wordt (indien 
gewenst) bij u thuis bezorgd op een 
afgesproken tijdstip. Geeft u een 
feestje op zondag? Dan leveren wij de 
barbecue op zaterdagmiddag en als u 
de koelbox gesloten houdt, blijft het 
koud tot de volgende dag.

Ook deze zomer hebben wij weer een keur aan heerlijke barbecuenoviteiten voor u. 
Want barbecueën is voor velen, vandaag de dag meer dan alleen even een sateetje grillen. 

Outdoor cooking is de term die de lading het meest dekt; voor het koken – roken – braden – stoven  
van heerlijke grotere stukken ‘stoere mannen’ vlees.

Van een lekkere ribeye of een low & slow gegaarde procureur voor een heerlijk eigengemaakte 
Pulled Porc. Wij hebben het in huis of kunnen het voor u regelen. Van het eigen Wieringerweide 

rundvlees uit de regio tot heerlijk graan gevoerde en gemarmerde Black Angus rundvlees, wij 
informeren u er graag over in onze Keurslagerij.

Handige koelbox 

Huur BBQ
Indien er BBQ-vlees gekocht is, kan er 
een RVS BBQ gehuurd worden.

Onze spelregels hiervoor zijn:
• Huur RVS BBQ per BBQ € 15.00
• Vanaf 15 personen GRATIS BBQ
• Gasgebruik per BBQ € 15.00
• Schoon geleverd = schoon retour
• Schoonmaakkosten per BBQ € 15.00

Neem een 
kijkje in 

onze webshop 

en bestel 
online!


