Arisse Vleesch, keurslager

BBQ trends
BBQ pakketten en bijgerechten
bbq specialiteiten en groot vlees
salades, sauzen en huur materiaal
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Beste BBQ-liefhebber,
Graag inspireren wij u met deze
BBQ-brochure. Maak kennis met ons
assortiment en profiteer van diverse
mogelijkheden om van uw BBQ
moment een echte smaakbeleving te
maken.
Wij staan voor u klaar voor advies in
productkeuze en bereiding. Heeft u
specifieke wensen? Wij denken graag
met u mee.
Prijzen kunt u vinden in onze webshop
(scan de code hieronder met de camera
van uw mobiele telefoon) of bel even
naar onze winkel voor informatie.
Eet smakelijk!
Hartelijke groet,
Arisse Vleesch Keurslager
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Bestel bbq-producten via onze webshop!

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Inhoudsopgave

Wat is HOT
op de BBQ?
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?

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 dichtschroeien 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.

Op zoek naar bereidingsadvies
gebaseerd op uw type BBQ?
Vraag het ons!

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 inside skirt
(langgerekte 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
meegegrilld worden om die heerlijke
BBQ smaak mee te geven aan het
gehele gerecht.
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Budget
• Kipsate 2 stokjes
• BBQ burger voorgegaard
• bbq worst
• halve speklap
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BBQ

pakket

Kids
• stoplicht
• BBQ burger voorgegaard
• golfspies
• verrassing

populair

met sterren

bourgondisch

• kipsate 2 stokjes
• halve speklap
• houthakkersteak
• bbq worst
• beefburger

• bbq steak
• varkenshaassate
• biefspies
• kip op stok
• beefburger

• houthakkersteak
• spareribs 2 a 3 ribben
• bbq worst kaas en spek
• kippendijenspies
• beefburger

Arisse rund

VEGA

• Beefburger
• Bavette spies
• Picanhasteak
• ossenhaasspies
• ribeye

• Gevulde portobello
• Courgette caprese
• Verse groentespies

Speciﬁeke wensen? wij helpen u graag!

BBQ tapas
Een avond lang genieten van diverse hapjes van de bbq, die wij grotendeels al
voorbereid hebben. Het enige wat jij hoeft te doen, is de bereidingswijze volgen
en lekker te genieten.

• Mini paprika met pulled pork en cheddar kaas
• Moink balls gekruid rundergehakt met parmazaanse kaas omwikkeld met spek
• Reuze garnaal met limoen
• Pork belly burnt ends lekker gekruide spekstukjes
• ﬂat iron met chimichurri
• mini groentespies aubergine, paprika, ui, tomaat, courgette en italiaanse kruiden
• mini broodjes black agnus burger belegd met tomaat, kaas en sla
• breekbrood en kruidenboter
• spareribs

Bijgerechten menu

bijgerechten deluxe

• rundvleessalade
• Aardappel-eisalade
• griekse rauwkost
• amerikaanse koolsalade

• caprese salade (tomaat, mozarella, basilicum)
• Amerikaanse koolsalade
• fruitsalade
• aardappel-eisalade
• paste pesto salade

• stokbrood
• Kruidenboter homemade
• satesaus
• knoﬂooksaus
• smulsaus
• bbq-saus

• breekbrood
• tapenade, aioli en kruidenboter
• satesaus
• bbq saus
• knoﬂooksaus
• cocktailsaus
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zelf samenstellen
Zelf kiezen wat er op de BBQ komt? Kies
uit ons assortiment.

lamsrack
scampie spies
zalmbuideltje
surf ‘n turf spies met biefstuk en gamba’s
mixed grill rundvlees varkensvlees en kip

kipsate
kipdijenspies
Kip op stok
kip shaslick
gemarineerde kipﬁlet
speklap
houthakkersteak
bbq worst
bbq worst met spek en kaas
spareribs
varkenshaassate
bbq burger voorgegaard
varkenshaasduo
weten?
WIl je een prijs
kebab stick
Scan mij!
varkens shaslick
runderhamburger
black agnus burger
bbq steak
ribeye
picanha steak
biefstukspies
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ossenhaaspies met zontomaat
bavette spies
carpaccio misto rol

Bella bello portobello met o.a. champignon biefstuk ui
mini groentespies
Gevulde portobello vega

groot vleesch
buikspek
iberico steaks
spareribs
procureur
short ribs
ribroast

picanha
ﬂat iron steak
bavette
tomahawk steak
dry aged cote du boeuf
ribeye

bestel jouw bbq producten in onze webshop

huur
gas bbq incl. gas en schoonmaak
gas bbq aanhanger
kamado bbq
smokey butcher + verplichte kok
koelwagen klein
koelwagen groot
kok minimaal 3 uur, uurloon

salades
Rundvleessalade
aardappel-ei salade
amerikaanse koolsalade
griekse rauwkost
komkommer rauwkost
pasta pesto salade
vers fruit salade
bolero rauwkost
crispy rauwkost
wij adviseren 300 gram salade per persoon.

overig
stokbrood wit of bruin
breekbrood set wit en bruin
plukbrood met rookspek en knoﬂookboter
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Bestel
gemakkelijk
en snel
in onze webshop
webshop.arisse.keurslager.nl.

Arisse Vleesch, keurslager
Dorpsplein 7, 4153 AG Beesd
Tel. 0345-681293
info@arisse.keurslager.nl
www.arisse.keurslager.nl

