TEPPAN YAKI
€ 15,45 / pers.

Gevarieerd basisassortiment vlees en vis, bestaande uit:
Japanse zalmsteak, scampibrochette, kipsaté ‘yaki tori’, kruidensteak ‘kyoto’,
kalkoenhaasje, filet spitje en een worstje. Deze Japanse bakwijze maakt geen
gebruik van vetten of olie. Gebruik zowel binnen als buiten de speciale grillplaat
en geniet van deze fijnproeversschotel!

ENKELE TOPPERS
OM MEE UIT TE PAKKEN
EN VAN TE GENIETEN
SAMEN MET UW GASTEN
Entrecote wit-blauw (België)
Côte à l’os wit-blauw (België)
Tomahawk wit-blauw (België)
Entrecote Black Agnus of Aberdeen (Schotland)
Entrecote Limousin (Frankrijk)
Entrecote Charolais (Frankrijk)
Entrecote Blonde d’Aquitaine
Entrecote Hereford (Engeland)
Entrecote Simmental (Oostenrijk)
Ierse filet pur (Ierland)
Varkenskotelet Duroc d’Olives met spek (België)
Varkenskotelet Duroc d’Olives zonder spek (België)
Pata Negra koteletjes (Spanje)
Parelhoenfilet
Eendenfilet

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

23,50 / kg
22,50 / kg
21,50 / kg
36,75 / kg
42,10 / kg
36,75 / kg
36,75 / kg
36,75 / kg
42,25 / kg
45,50 / kg
13,60 / kg
13,85 / kg
30,75 / kg
32,10 / kg
28,75 / kg

KEURSLAGER DE ROECK
KONINGIN ASTRIDPLEIN 1 – 2840 REET
TEL. 03 888 04 21
KEURSLAGERDEROECK@SKYNET.BE

OPENINGSUREN:

Maandag:

8:00-12:30, 13:30-18:00

Dinsdag:

8:00-12:30, 13:30-18:00

Woensdag:

Gesloten

Donderdag:

8:00-12:30, 13:30-18:00

Vrijdag: 		

8:00-12:30, 13:30-18:00

Zaterdag:

8:00-17:00

Zondag: 		

Gesloten

WWW.KEURSLAGERDEROECK.BE

KEURSLAGER DE ROECK
Reet

APERITIEFHAPJES
Worstsaté
€
Merguez-worstsaté
€
Vleugelboutje
€
Spare ribbetjes ½
€
Aperofakkel
€
Mini kipsaté
€
Scampibrochette 2 st.
€
Glaasje met slaatje van geitenkaas, pijnboompitten en rucola €
Glaasje met mousse van forel besprenkeld met limoensap
€
Glaasje met tartaar van zalm met komkommer en dille
€
Glaasje met grijze garnalen op een bedje van sla en kerstomaat €
Glaasje met mousse van beenham Duroc d’Olives met een takje dille €
Bordje secredo 07
€

1,10 / st.
1,35 / st.
0,85 / st.
2,60 / st.
1,10 / st.
1,25 / st.
1,95 / saté
13,75 / 5 st.
13,75 / 5 st.
13,75 / 5 st.
13,75 / 5 st.
13,75 / 5 st.
12,85 / st.

TAPASSCHOTEL
Tapasschotel (vanaf 4 pers.)

10 gevarieerde aperohapjes, tafelklaar gepresenteerd

€

9,50 / pers.

U vindt in onze winkel ook een ruim tapasassortiment dat u zelf kan samenstellen.

DEGUSTATIEBARBECUE
Een speciaal geselecteerde combinatie van vijf kleinere stukjes vis of vlees
voor op de barbecue of grillplaat.

Classic

gekruide saté (rund, varken), gemarineerde kipfilet,
hamburger, sparerib ½, barbecueworst

Festival

“kampioen”steak, kalkoensaté, gemarineerde kotelet,
lamskotelet, chipolataworstje

€

€

7,95 / pers.

8,95 / pers.

Fijnproever

€

De luxe

€ 13,35 / pers.

Kidsbarbecue

€

pepersteak, Italiaanse kipfilet, lamsbrochette,
bocconcini, scampispies

zalmpapillot, lamskroontje, gekruide steak krokant,
kalkoenhaasje, merguezworst
kipfilet, hamburger, chipolataworstje

11,25 / pers.

4,95 / kind

BBQ ASSORTIMENT
Worsten voor de barbecue

barbecueworst
kippenworstrolletje
chipolatarolletje
mergeuzworst
worstsaté
merguezworstsaté

€ 1,50
€ 1,90
€ 2,00
€ 2,35
€ 1,25
€ 1,55

Hamburgers speciale 		

runderhamburger
€ 1,60
kippenburger
€ 1,90
kalfsburger
€ 1,90
alpenburger
€ 1,90
spekhamburger
€ 1,90
		

Barbecuevlees van het zwijntje

filet spitje
bbqkotelet zonder been
spare-ribbetjes v/d chef ½
spekfakkel
gemarineerde mignonette
varkensfiletstick

€ 2,85
€ 2,50
€ 2,90
€ 1,10
€ 2,55
€ 2,50

Lamsvlees op zijn barbecuebest

lamskroontje 1/2
lamsfilet gemarineerd
lamskoteletjes natuur
lamskotelet gemarineerd

€ 8,50
€ 7,50
€ 2,90
€ 2,90

Saté ’s en brochettes

gemengde saté natuur
gemengde saté gekruid
gemarineerde kalkoensaté
reuzebrochette gemengd
kalfsbrochette
lamsbrochette

€ 1,60
€ 1,70
€ 1,70
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,10

Heerlijke kip en kalkoen ideetjes

kipfilet natuur
gemarineerde kipfilet
kalkoenhaasje
voorgegaarde kippenboutjes
bocconcini
Italiaanse kipfilet

Rundvlees op zijn best

entrecote 300 g
steak krokant
steak natuur
“kampioen”steak
pepersteak
chateaubriand

Vlees uit de zee

scampibrochette
zalmfilet in papillot
Noordzeepapillot
zalmhaasjes

€ 2,95
€ 2,95
€ 2,00
€ 1,25
€ 2,50
€ 2,10

€ 7,05
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,25
€ 3,50
€ 4,10

€ 3,90
€ 4,75
€ 4,95
€ 3,50

OM U OP EEN JUISTE MANIER TE BEDIENEN WORDEN ALLE
BARBECUESPECIALITEITEN PER GEWICHT VERKOCHT.
DE AANGEDUIDE STUKPRIJZEN ZIJN RICHTPRIJZEN.

ALLES VOOR
EEN VOLLEDIG
BARBECUEFEEST
Koude groenten
€ 5,75 / pers.
6 soorten vers gesneden groenten:
tomatenpartjes met lenteuitjes, bloemkool-broccolimix, komkommer-radijs,
geraspte worteltjes, slamix en fijne boontjes
Groenteschotel voor tepan yaki
€ 6,50 / pers.
stokjes met krielaardappeltjes, fijn gesneden babywitloof, champignons, paprikareepjes, courgettesneetjes en Japanse wokgroenten
Barbecuesalades

heerlijke salades gemengd met bijhorende vinaigrette
rijstsalade
pastasalade
vierseizoensalade
Griekse salade
rauwkostsalade

Aardappelen voor bij uw barbecue

€ 13,75 / kg
€ 11,45 / kg
€ 14,75 / kg
€ 22,85 / kg
€ 11,45 / kg

aardappelen in de schil met kruidenkaas
aardappelsalade
krielaardappeltjes papillot

€
€
€

2,25 / st.
11,45 / kg
2,25 / st.

Koude sauzen

€

8,75 / kg

cocktailsaus, tartaarsaus, currysaus, looksaus, mayonaise

Warme sauzen

€ 10,75 / kg
Provençaalse, pepersaus, bearnaisesaus, tomatensaus, archiducsaus

BESTEL UW BARBECUEFEEST 2 DAGEN VOORDIEN
OF KIES UIT ONZE RIJK GEVULDE BARBECUETOONBANK.

