KEURSLAGER
BRASSEUR
Opgrimbie

VOOR BIJ DE BBQ
APERITIEFHAPJES BBQ

Mini kippenspiesje
Pruim met gerookt spek
Mini scampispiesje
Spekspiesje gekruid

€
€
€
€

1,50
1,00
2,45
1,00

APERITIEF ASSORTIMENT
€ 21,75 / 18 st.
warme TRENDY mini hapjes in alu-schaal gemakkelijk op te warmen
op de BBQ of in de oven
• mini panini hesp & mozzarella
• mini panini bacon & cheddarkaas
• mini hotdog
• mini hamburger kip
• hartig bladerdeegje met kabeljauw
• mini quiche Lorraine
TAPAS “SNOEPERIJ”-SCHOTEL

€ 32,55 / schotel
(voor ± 4 personen): schotel van Zuiderse charcuterie aangevuld
met olijfjes, peppadew en zongedroogde tomaatjes

BBQ ASSORTIMENT
Het assortiment is verkrijgbaar gekruid of gemarineerd.

SPECIALITEIT VAN HET HUIS

• Italiaanse entrecote burger NIEUW!
• entrecote burger 100% rund + lekker gekruid NIEUW!
• bbq-worst van het huis (gegaard)
• witte Luikse worst (gegaard)
• gekruide spekspies
• chipolata
• merguezeworst
• Griekse souvlaki
• hamburger champignon en gerookt spek
• gekruide barbecuehamburger

RUND & KALF

In eigen atelier uitgebeend en versneden
• rundbrochette met paprika & ajuin
• côte à l’os (lekkere entrecote aan’t been)
• entrecote (Belgisch wit-blauw)
• gemarineerde steak
• biefstuk (dikke bil)
• groothoofd/kogel
• kleinhoofd alwayo
• gemarineerde kalfssteak

VARKEN (DUROC D’OLIVES)

• brochette met paprika & ajuin
• gemarineerde kotelet
• brochette van varkenshaasjes met gerookt spek
• gekruid spek
• gekruide spekspies
• gemarineerde vleesribbetjes
• gemarineerde spareribs (ongegaard)
• gemarineerde spareribs (voorgegaard)

GEVOGELTE

Al onze kippen zijn de gezonde kwaliteitskippen
“La Belle Flamande”
• kippenbrochette met ananas en gerookt spek
• kippenbrochette paprika & ajuin
• zuiderse kipfiletsteak
• gekruide/gemarineerde kippenonderboutjes
• bocconcini
(gemarineerd kalkoenlapje gevuld met mozzarella,
zongedroogde tomaatjes & basilicum)
• voorgegaarde kippenboutjes
• kippenkoteletje
• gemarineerde kipfilet
• kippenchipolata

LAM

• gemarineerde lamskotelet (filetkant)
• lamskotelet natuur (filetkant)
• lamskroontje/lamsfilet

VIS

• brochette van zalm
• brochette van scampi
• papillot met zalm en fijne groentjes
• papillot met kabeljauwhaasje en fijne groentjes

VEGETARISCH

• vegetarische burger
• vegetarische worst

KIDS

• Bbq-worstspiesje
• kippenbrochette met abrikozen
• hamburger kip
• kippenworstje
• kipfiletje zacht gemarineerd

BBQ PAKKETTEN
BBQ-MENU 1 (vanaf 4 pers.)

€

6,25 / pers.

BBQ-MENU 2 (vanaf 4 pers.)

€

7,25 / pers.

Vleesbrochette V/R met paprika & ajuin (gemarineerd)
Chipolata van het huis
Kotelet gemarineerd van het Duroc d’Olives varken
+ gratis Griekse souvlaki

Vleesbrochette V/R met paprika & ajuin (gemarineerd)
Zuiderse kipfiletsteak (La belle Flamande kip)
Barbecueworst van het huis
+ gratis Griekse souvlaki

BBQ-MENU 3 (vanaf 4 pers.)

€ 8,95 / pers.
Vleesbrochette V/R met paprika & ajuin (gemarineerd)
Chipolata van het huis
Bocconcini (kalkoenlapje gevuld met mozzarella, zongedroogde tomaatjes)
+ gratis Griekse souvlaki

BBQ-MENU 4 (vanaf 4 pers.)
Brochette van varkenshaasje met gerookt spek
Gemarineerde biefstuk
Zuiderse kipfiletsteak (La belle Flamande kip)
+ gratis Griekse souvlaki

€

BBQ-MENU 5 (vanaf 4 pers.)

€ 10,35 / pers.

BBQ-MENU 6 (vanaf 4 pers.)
Papillot van romige zalm met fijne groentjes
Zuiderse kipfiletsteak (La belle Flamande kip)
Chipolata van het huis
+ gratis Griekse souvlaki

€

9,75 / pers.

Brochette van scampi
Gemarineerde biefstuk
Lamskoteletje op z’n Grieks
+ gratis Griekse souvlaki

11,15 / pers.

DEGUSTATIEBBQ VOOR FIJNPROEVERS € 14,85 / pers.
(vanaf 4 pers.)
“Meer soorten, kleinere portie’s voor langer BBQ-plezier!”
Bij slecht weer is bakken op steengrill of teppan yaki ook mogelijk.
Biefstuk spiesje gemarineerd
Zuiders kipfiletspiesje
Spiesje van varkenshaasje met gerookt spek
Mini chipolata van het huis
Mini scampi spiesje
Kipgyros
Spiesje van huisbereide barbecueworst
Griekse souvlaki
Minstens 1 dag op voorhand bestellen a.u.b., wij werken met
dagverse producten.
KIDSMENU 1

€

3,95 / pers.

KIDSMENU 2

€

4,95 / pers.

Mini kippenbrochette
Mini kippenchipolata

Mini kippenbrochette
Huisbereid barbecueworstje spiesje
Mini kippenchipolata

VOOR BIJ DE BBQ
SALADE MENU ALL-IN (vanaf 4 pers.)

€ 8,85 / pers.
(gedeeltelijk op schotel)
Per persoon maken wij voor u een keuze uit ons assortiment.
• salades: mix van sla, frisse wortel-knolselder salade, komkommer,
tomaatjes...
• pasta- en aardappelsalade, gekookt eitje
• sauzen: huisbereide cocktail, mayonaise, remoulade/tartaar...
• 2 broodjes / pers.
(dagverse producten. Minstens 1 dag op voorhand bestellen a.u.b.)

KOUDE GROENTEN

• Griekse salade (fètakaas, olijven, zachte pepers, vinaigrette...)
• pasta-macaronisalade van het huis
• pastasalade hoevenoedels (zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes,
basilicum...)
• wortelsalade met knolselder
• frisse witte seldersalade met meloenbolletjes en mangodressing
• komkommersalade
• vierjaargetijdensalade
• aardappelsalade -KLASSIEKER• Griekse wittekoolsalade

WARME GROENTEN

• gekruide krieltjes
• spiesje van kersttomaatjes in olijfolie en Provençaalse kruiden
• courgetteschijfjes gemarineerd in olijfolie en Provençaalse kruiden

KOUDE SAUZEN

huisbereide remoulade/tartaar, bieslookdressing, honingmosterddressing, cocktailsaus met whisky, tzatziki...

WARME SAUZEN

pepersaus, stroganoff, bearnaise, champignon, zigeunersaus…

BROODJES

minihotelbroodjes (sesamzaadjes, maanzaadjes, wit, bruin...)

NAGERECHTEN

• huisbereide chocomousse
€ 3,10 / st.
• huisbereide tiramisu
€ 3,10 / st.
• fijnproeverspaletje van verfijnde nagerechtjes
€ 14,55 / 6 st.
(ieder in zijn eigen glaasje)
2 amandel-framboos, 2 trio van chocolade, 2 mango-caramel

NIETS VERGETEN?

kruidenboter, tapenades, aluminium bak-schaaltjes,
houtskool, cocoskool, barbecue- en vuurkruiden…

LEKKERS VOOR
OP HET TERRAS
TAPAS “SNOEPERIJ”-SCHOTEL

€ 32,55 / schotel
(voor +/- 4 personen): Schotel van zuiderse charcuterie aangevuld met
olijfjes, peppadew en zongedroogde tomaatjes.

FONDUESCHOTEL (350 g / pers.)

€ 13,55 / pers.
assortiment uitgezochte en extra malse vleesblokjes gegarneerd
op schotel: rund- en kalfsbiefstukblokjes, kalkoen- en kipfilet “Belle
Flamande”, varkensmedaillon Duroc d’Olives, kruidige gehaktballetjes

GOURMET- / STEENGRILLSCHOTEL
/ TEPPAN YAKI (350 g / pers.)

€ 14,85 / pers.
assortiment uitgezocht en extra mals vlees, gegarneerd op schotel:
rundbiefstukjes, varkenshaasje met gerookt spek, minischnitzel, souvlaki,
minivleesbrochette, kalkoen- en kipfilet “Belle Flamande”, assortiment
kruidige minihamburgers

WIJ KIEZEN VOOR
KWALITEITSVLEES!
Omdat gezondheid, malsheid en een lekkere smaak bij ons centraal staan,
gebruiken wij steeds de “La Belle Flamande kip”, een echte natuurkip met
kwaliteitslabel. Deze kippen krijgen bij de boer voldoende vrije ruimte
en worden gevoed met telkens dezelfde plantaardige GGO-vrije voeders,
die vrij zijn van antibiotica en toegevoegde producten met hormonale of
antihormonale werking.
Ook voor het varkensvlees kiezen wij voor het Duroc d’Olives varken
dat eveneens vrij is van antibiotica en andere groeistimulatoren.
Het Duroc d’Olives varken krijgt gezonde voeders verrijkt met olijfolie
waardoor het garant staat voor een authentieke smaak en malsheid.

BESTELTIPS
Om u een goede service en een vlotte bediening te garanderen,
gelieve uw bestelling te plaatsen
minstens 1 dag op voorhand.
Opgelet: bestellingen per e-mail zijn pas geldig
nadat u van ons een bevestiging ontvangen hebt.
Gelieve steeds uw telefoonnummer te vermelden
bij bestelling via e-mail.

KEURSLAGER BRASSEUR
Heirstraat 493 - 3630 Opgrimbie
Tel: 089/76 46 86
yvesbrasseur@telenet.be
www.keurslager.be

OPENINGSUREN:
Dinsdag tot vrijdag: 9:00 - 12:15 & 13:30 - 18:00
Zaterdag: 8:30 - 16:00 uur (doorlopend)
Maandag en zondag: sluitingsdag
ZOMERVAKANTIE:
Wij zijn met verlof van 15 juli t.e.m. 5 augustus 2019.
Vanaf dinsdag 6 augustus staan we terug voor u klaar!

