
Harmsen, keurslager

Bestel online! www.harmsen.keurslager.nl
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Harmsen, vlees & maaltijden
Dorpsstraat 6, Diepenveen
Tel. 0570 – 591275
www.harmsen.keurslager.nl
info@harmsen.keurslager.nl

salades
• Rundvleessalade
• Kartoffelsalade 
• Pastasalade 
• Hollandse rauwkostsalade 
• Vers fruitsalade 
• Zalmsalade (geringe meerprijs)

Sauzen
• Satésaus (met echte stukjes pinda)
• Ui bieslooksaus (fris)
• Cocktailsaus (whisky)
• Zigeunersaus (licht pikant met groente)
• Knoflooksaus (lekkerste in z’n soort)
• Joppiesaus (mix van curry, mayo en ui)
• Piri pirisaus (pittig)
• Beenhamsaus (honing mosterd)

DIVERSEN
Huur BBQ toestel incl. gas  30,00 
 Schoonmaakborg (vanaf € 250,00 n.v.t.)  15,00
Bord, 21 cm, suikerriet  0,20 
Mes bio  0,15 
Vork bio  0,15 
Bestekpochette  0,60 

»  Barbecuebestellingen graag tijdig doorgeven, 
menu’s minimaal 36 uur van tevoren.          

»  Bij alle menu’s krijgt u het barbecuetoestel in 
bruikleen, exclusief € 17,50 gas, exclusief € 15,00 
schoonmaakborg.          

»  Een barbecuetoestel zonder menu kost € 30,00 
inclusief.gas + € 15,00 schoonmaakborg.          

»  Bij bestellingen vanaf € 250,00 vervalt de 
schoonmaakborg.          

»  Op zondag kunt u gebruik maken van onze 
afhaalservice, vraag naar de voorwaarden.          

»  Prijswijzigingen, zet- en drukfouten 
voorbehouden. 

Groot vlees voor  
de echte liefhebber
Sappige spareribs of een imposante côte de boeuf? 
Heerlijk, zo’n groot stuk vlees op de BBQ. Vraag ons 
naar een passend bereidingsadvies.

» Entrecote 400 gram 15,80
» Rib eye XL 300 gram  12,50
» T-bone steak 500 gram  17,25
» Picanha 500 gram  14,25
» Shortribs 500 gram  10,00
» Verse spareribs 500 gram  7,25



 » Shaslick,  
kipfilet met spek ui en paprika 100 gram 2,50

 » Biefstukspies,  
malse biefstuk lekker gemarineerd 100 gram 2,80

 » Toscaanse spies,  
kalkoen, knoflook en pommodori 100 gram 2,65

 » Saté,  
van scharrel-kip. per 3 stokjes portie 2,79

 » Varkenshaassaté,  
spies van ca. 100 gram 100 gram 2,35

 » Kippendijspies, zacht en smaakvol.  
Lekker gemarineerd 100 gram 1,99

 » Procueurlapje,  
varken,iets doorregen dus smeuiger 100 gram 1,55

 » Spekfakkel,  
speklapje om spies gewikkeld per stuk 1,65

 » Lamsfiletbrochette,  
mals lamsvlees gemarineerd 100 gram 4,50

 » Cevapcici, Joegoslavisch gekruid  
Rundergehakt op stok per stuk 1,75

 » Mixed Grill Spies, Ossenhaas,  
Varkenshaas en Lamsfilet 100 gram 3,50

 » Spare ribs,  
Lekker gekruid en voorgegaard 100 gram 1,65

 » Pepersteak, malse biefstuk  
met pepertjes 100 gram 2,55

 » Varkensfiletsteak, varkensbiefstukje  
om kort te bakken 100 gram 1,75

 » Barbecueworst,  
naturel en voorgekookt 100 gram 1,50

 » Keurslagerburger,  
mild gekruid 100 gram 1,65

 » Angusburger, pure smaak  
met alleen peper en zout 100 gram 1,90

 » Lamsrack,  
lekker om in het geheel te bereiden 100 gram 4,75

VLEESPAKKETTEN
Pakket “ Cote d'azur” 
» Kipsaté, 3 stokjes        
» Barbecueworst        

» Keurslagerburger        
» Varkensfiletsteak

samen voor 750

Pakket “Bordeaux”
» Kippendijspies        
» Angusburger        

» Toscaanse spies        
» Varkenshaassaté

samen voor 850

Pakket “Marseille” 
» Biefstukspies        
» Mixed grill spies        
» Angusburger        

» Pepersteak        
» Toscaanse spies

samen voor 1250
 

Kinderpakketje 
» 1 satéstokje        
» 1 kleine hamburger        

 » 1 kinderspies

samen voor 300

Vis spiesen
» Zalmspies   per stuk  2,50     
» Garnalenspies    per stuk 2,50     
» Pangasiuspies    per stuk 1,75
  

Vegetarisch
» Groentespies per stuk 2,00 
» Burger spinazie/pommodori/
     kaas per stuk 2,00 
» Shaslick per stuk 2,00

BARBECUE 
TOPPERS

Barbecuemenu Rande
Vlees, 4 stuks per persoon.
Geen keuzemenu, assortiment uit onderstaande 
producten.

» Varkenshaassaté      
» Angusburger      
» Kippendijspies      
» Varkensfiletsteak      

» Pepersteak      
» Vleesfakkel      
» Toscaanse spies      
» Shaslick

Salades & Sauzen

»  3 soorten saus naar keuze       
»  3 soorten salade naar keuze       
»  Meloenschotel met rauwe hamsoorten        
»  Stokbrood met kruidenboter 
»  Barbecuetoestel (exclusief gas)

per persoon

1500

Barbecuemenu  
Eikendal
Vlees, 5 stuks per persoon.
Geen keuzemenu, assortiment uit onderstaande 
producten.

» Kipsaté, 3 stokjes
» Garnalenspies
» Angusburger
»  Lamskotelet, 

provencaals 
gemarineerd

» Entrecote
» Barbecueworst
» Toscaanse spies
» Biefstukspies
» Shaslick
» Pepersteak

Salades & Sauzen

»  3 soorten saus naar keuze       
»  3 soorten salade naar keuze 
»  Meloenschotel met rauwe hamsoorten
»  Stokbrood met kruidenboter
»  Barbecuetoestel (exclusief gas)

per persoon 1995

COMPLETE  
BARBECUEMENU'S
Barbecuemenu Tjoene
Vlees  
»  Saté, kipfilet  

3 stokjes       
»  Toscaanse spies      
»  Keurslagerburger      
»  Varkensfiletsteak
 
Salades & Sauzen
»  3 soorten saus naar keuze       
»  2 soorten salade naar keuze       
»  Stokbrood met kruidenboter
»  Barbecuetoestel (exclusief gas)

per persoon 1395


