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Tapas als aperitiefhapje  €  15,95 / 4 pers.
• Olijvenmix ∙  Mozzarellaspiesjes
• Salamihapjes ∙  Italiaanse ham met Grissini
• Zongedroogde tomaatjes ∙  Mozzarellaspiesje

Italiaans aperobordje  €  31,80 / 4 pers.
 Dit bordje raden wij aan als uitgebreid aperitief.
 olijvenfantasie,  gedroogde tomaten, peppadew, Parmezaanse kaasschilfers,
 Italiaanse ham, Italiaanse salami, gebakken scampi, mozzarellaspiesjes.

Aperohapjes voor op de barbecue (bestellen met min. 5 st. / soort)
• Kaasdomino  €  0,95 / st.
• Minichipolata €  0,65 / st.
• Gemarineerde scampi (1 st.) €  1,10 / st.
• Minifakkel €  1,35 / st.
• Kipknots €  0,85 / st.
• pruimpje met spek   €  0,95 / st.

APERO

• rundscarpaccio   € 9,50 / pers. 
met balsamicodressing en parmezaanschilfers

• trio van gedroogde hammen € 9,50 / pers. 
aangevuld met rucola, gedroogde tomaten en olijfjes

• vitello tonato   € 10,50 / pers. 
van gebakken kalfsgebraad met rucola, kappertjes en dressing

KOUDE VOORGERECHTEN



BBQ assortiment

 Kip en kalkoen
Verschillende soorten kalkoenbrochetten
Kalkoensouvlaki
Gemarineerd kalkoen of kippenhaasje
Gemarineerd kalkoen of kippenlapje
Gemarineerd kippenboutje (voorgegaard)
Gemarineerde kippenbrochette

 Varken
Varkensbrochette
Souvlaki
Haasjesbrochette
Spareribs (voorgegaard)
Vleesrib (voorgegaard)
Gekruid spek
Mini-fakkel
Gemarineerde kotelet
Bocconcini
Ardens lapje
Gemarineerd varkenssteak

 Lam
Lamskronen natuur of gemarineerd
Lamssouvlaki
Lamsburgers

 Rund-kalf
Rundbrochette
Gemarineerde steak
Gemarineerde entrecote
Côte à l’os
Kalfsbrochette
Kalfssouvlaki
Kalfssteak met saliemarinade

 Diverse
Chipolata
Provençaalse chipolata
Merguezworstje
Witte en zwarte pensen
Toverstokjes (chipolata op een stokje)
Barbecueworsten
Italiaanse chipolata
Italiaanse worstjes met venkel

 Vis
Zalmpapillot
Scampibrochette (3 st.)



Barbecuemenu’s

Menu 1  € 4,70 / pers.
Kalkoenbrochette
Barbecueworst
Gemarineerd kippenboutje

Menu 2  € 7,80 / pers.
Kalkoenbrochette
Gemarineerde steak
Sparerib

Menu 3  € 7,95 / pers.
Minifakkel
Rund-of kalfsbrochette
Bocconcini
chipolata

Menu 4  € 8,35 / pers.
Scampibrochette
Barbecuesteak
Gemarineerde kalkoensteak
Varkenssouvlaki

Menu 5  € 9,95 / pers.
Haasjesbrochette
Zalmpapillot
chipolata
Kippenbrochette

Kidsmenu 1  € 3,50 / pers
Kippenboutje
Kippenbrochette

Kidsmenu 2  € 3,30 / pers.
Minifakkel
Kalkoenbrochette



Menu ‘de luxe’ : ( vanaf 15 pers.) € 13,50 / pers.
3 warme hapjes voor op de barbecue:mini-chipo, minifakkel, kipknots
De lekkerste stukjes vlees ‘aan het stuk’: lamskroontje, varkenshaasje, gemarineer-
de steak of côte à l’os, scampi-brochet (2), gemarineerde kalfsgebraad, …
Wij stellen voor u een assortiment samen uit bovenstaande soorten (300 g / pers.)
U kan deze dan bakken en versnijden voor uw gasten.
Supplement groenten en broodjes (3 st.): € 8,55 / pers.

Menu ‘simple’  € 49,00 / per pakket van 4 pers.
groentenschotel: sla, tomaat, aardappel, komkommer, wortel en 3 sausjes
barbecue-steak, kipbrochet, barbecue-worst.

Degustatiebarbecue  (vanaf 4 pers.) € 14,45 / pers.
Dit houdt barbecueën in met kleinere stukken, maar met meer soorten. Dit kan 
zowel op de barbecue als op de teppan yaki of op de tafelgrill.
gemarineerde steak, scampi, kalkoensouvlaki, kippenbrochette, varkenshaasje met 
gerookt spek, gemarineerde lamskroon, kippenstokje, bocconcini.



• Plaats uw barbecuetoestel op een 
stabiele ondergrond én in de juiste 
windrichting. Zo vermijdt u dat de 
rook in het gezicht van uw gasten 
waait. 

• Ontsteek het vuur zeker 45 minuten 
op voorhand. Gebruik geen spiritus 
of benzine om de barbecue aan te 
maken: aanmaakblokjes zijn een 
stuk veiliger! 

• Bewaar het vlees, groenten en sausje 
op een koele plaats. 

• Begin pas te roosteren wanneer alle  
vlammen weg zijn en de houtskool 
roodgloeiend is. 
Ontstaan er tijdens het roosteren 
toch vlammen, leg dan het vlees op 
aluminiumfolie of een bakschoteltje. 
Laat de vlammen niet in contact 
komen met het vlees. 

• Dep het vlees even af voor u het op 
de rooster legt. 

• Prik niet in het vlees! Zo blijft het 
lekker sappig. Gebruik bij voorkeur 
een vleestang. 

• Gebruik peper en zout na het roos-
teren. 

• Gebruik een lange barbecuewant 
voor uw eigen veiligheid. 
Plaats eventueel een emmer water of 
zand in de buurt. 

• Houd spelende kinderen weg van 
het vuur.

 Nog vragen over barbecueën?
 Uw Keurslager geeft u  
 graag advies!

ONZE TIPS 
VOOR EEN GESLAAGDE BARBECUE



Saladbar

Onze barbecues kunnen aangevuld worden met het groentebuffet bestaande uit: 
gemengde sla, aardappelsalade, tomatensalade, taboulé, komkommersalade, boon-
tjes met gerookt spek, pastasalade en 3 koude sauzen.
Voor 1-20 pers.: €  7,35 / pers.
Voor 21-50 pers.: €  7,20 / pers.
Voor 51-100 pers.: €  6,90 / pers.

Apart verkrijgbaar

Koude sauzen:
Cocktailsaus
Bieslookvinaigrette
Cajunsaus
Currysaus
Andalouse

Warme sauzen:
Pepersaus
Bearnaise
Provençaal

Broodjes:
Minipistolets en mini sandwishes € 0,40 / st.
Wiel met broodjes € 2,95 / st.
Barra Negra (Italiaans stokbrood) € 1,60 / st.

Barbecue-uitrusting:
Cocosol, houtskool, aanmaakvloeistof en vuurkruiden zijn bij ons te verkrijgen

Te huur:
Borden en bestek, houtskoolbarbecues en shaving dishes. 
Vraag meer uitleg in de winkel.



Openingsuren:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  
8u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u

zaterdag: 
doorlopend van 8u tot 17u

zondag en woensdag gesloten.

zomervakantie: 

zondag 9 juli tot en met woensdag 3 augustus

Fonteinstraat 18 - 3545 Halen
013 44 33 22

www.boucherieke.be

Keurslager Boucherieke


