Keurslagerij Pouw Abcoude

Keurslagerij Pouw Abcoude;

Rundvlees:
• Eigen koeien
• Vrouwelijk Hollands Roodbont
• Boer Pouw Abcoude
• Gefokt in rust in ruimte
• Natuurlijke voeding

Monolith Grill betekent proeven, beleven en genieten
van uw BBQ. De Monolith is een alleskunner op
culinair topniveau. Bakken, braden, roken, koken,
garen, grillen en natuurlijk barbecueën. De Monolith
is meer dan een culinaire beleving, het is echte
vrijheid. Het leukste van de Monolith is dat iedereen
het kan. Een heerlijke en mooie maaltijd bereiden is
leuker en eenvoudiger dan ooit.

"EÉN MET DE NATUUR,
UNIEKE SMAAK"

Varkensvlees:
• Duroc varken
• Boerderij Heyde Hoeve
• Tijd om te groeien
• Optimale mix van voeding
• Gemarmerde structuur
Kip:
• Boerderijkip
• Kleinschalige boerderijen
• Hollandse scharrelkip
• 100% plantaardige voeding
• Pure smaak

OFFICIAL DEALER
MONOLITH

Stap eens binnen in
onze keurslagerij en
laat u informeren over
de mogelijkheden van
de Monolith.

Specialiteiten:
• Cote de Boeuf
• T-bone steak
• Black angus
• Lamsvlees (Holland & Nieuw-Zeeland)
• Rib-eye (Australië)
• Picanha (Australië)
Informeer bij onze medewerkers naar de herkomst
van uw vlees!

Keurslagerij Pouw
Hoogstraat 21, Abcoude, Tel. 0294-281224
keurslagerijpouw@gmail.com
www.pouwabcoude.keurslager.nl

Volg ons
op facebook

BBQ PAKKET
‘BASIC’

»
»
»
»
COMPLEET VERZORGD
Heeft u iets te vieren en wilt u graag
een barbecue organiseren? Wij denken
met u mee over de organisatie binnen
de huidige Corona-beperkingen. Het is
immers wel zo prettig dat alles goed
geregeld is en u niet de hele avond met
de barbecue bezig bent. Wij verzorgen
complete barbecues voor
verenigingen, bedrijven en
particulieren. Van eenvoudig tot
exclusief. Wij verzorgen, indien
gewenst, de drankjes, het personeel,
de locatie en de aankleding met onze
vaste partners. Barbecue bij
Keurslager Pouw is genieten en
ontzorgen.

CHECK DE
KERNTEMPERATUUR!
om de juiste garing van het eten te
bepalen, kun je gebruik maken van een
vlees-thermometer. steek voor de
kerntemperatuur altijd de punt van de
thermometer in het hart van het dikste
gedeelte van het vlees.
vraag jouw keurslager naar de
juiste kerntemperatuur voor het
door jou gekochte vlees.

KERNTEMPERATUREN
GROOT VLEES
RUNDVLEES
rood 48°C • rosé 55°C • gaar 70°C

KALFSVLEES
rosé 55°C • gaar 70°C

VARKENSVLEES
rosé 60°C • gaar 70°C

LAMSVLEES
rosé 55°C • gaar 70°C

KIP
gaar 75°C

Runderhamburger
2 stokjes Kipsaté
Speklapje of Procureurlapje
Barbecueworstje

p.p. van 6,25 voor

550

uw voordeel 0,75

BBQ PAKKET
‘CULINAIR’
vanaf 4 personen
Runderhamburger
Mediterraanse biefstukspies
2 stokjes Kipsaté
Gemarineerde sparerib
of barbecueworstje
Sauzen, kruidenboter en
stokbrood

»
»
»
»
»

p.p. van 10,00 voor
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BBQ VLEES

Rundvlees
Runderhamburger
Black Angus burger
Rib Eye steak (Aus)
Runderbrochette

(biefstukspies met paprika, ui en spek)

BBQ PAKKET ‘DE
LUXE’

voor

14

uw voordeel 2,50

10

25

uw voordeel 1,75

Merquez worstje (pittig runderworstje)
Staartstuk (per 100 gr.)
Black Angus Picanha (per 100 gr.)
Côte de Boeuf of T-Bone steak (ong. 750 gr.)

»
»
»
»
»
»
»

p.p. van
voor

uw voordeel

3,00

5,95
2,95
2,95
1,25
2,95
3,95
27,50

Kip Houthakkersteak

1,95

Oosterse kipspies
Kip drumstick (voorgeweld)

1,75
1,50

Eendenborstfilet op stok

3,75

(kip omwikkelt met spek met een marinade van tuinkruiden)

(met een marinade van tuinkruiden)

Varkensvlees
Saté van varkenshaas

2,60
2,95
1,30
1,35
1,50
2,50

Lamsvlees
Lamskronen op stok
Lamshaas op stok
Lamssaucijs
Lamskotelet

Zalmfilet (100 gram in aluminiumfolie met citroen en dille)

4,95
3,50
1,25
3,75

Groentenspies
Kaas/spinazieschnitzel
Fackelbrot (wrap met mozzarella en sweet chili saus)
Gepofte aardappel
(gekookte aardappel in alufolie met crême fraiche)

Maiskolf (gekookte maiskolf in alufolie met kruidenboter)
Portobello (gevuld met kruidenroomkaas, paprika)

Knoflook
Whiskey/Cocktail
Zigeuner (rode zoete saus met paprika)
Smul/Joppie
Saté
Kruidenboter

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Stokbroden en overige brood
specialiteiten, p.st. vanaf

Verschillende soorten stokbroden, olijfbreek
brood, olijfstokjes, focaccia, noten-vijgen stok
Bolletjes

Salades -

keuze uit verschillende soorten (150 gr. p.p.)

2,25
0,60
p.p. vanaf
€ 1,95

Sprookjessalade* (aardappel, ei, ui)
Huzarensalade (rundvleessalade)
Insalata di mozzarella*

Insalata di pasta* (pasta, zongedr. tomaatjes,
mozzarella, rucola en olijfolie)
Oosterse salade van Parelcouscous (met o.a.
venkel, spinazie, granaatappelpit, sinaasappeldressing)
Gemengde salade*

(sla, tomaat, paprika, lente ui, komkommer en dressing)

2,00
4,25

Vegetarisch
Vegetarische hamburger

keuze uit verschillende soorten (50 gr. p.p.)

(tomaat, mozzarella, rode ui, olijfolie en basilicum)

Vis
Gamba spies

prijs p.50 gr. aantal

BBQ sauzen 1,35

(kipdijvlees gemarineerd in teriyaki saus)

Sparerib (zoet of pittig gemarineerd, stukje van 2 botjes)

17

2,95

Teriyaki saté

BBQ worstje (spaans pittig of normaal gekruid)

00

2,95

2,00

Procureurlapje (gemarineerd)

20,00

3,25

Kipsaté per portie (2 stokjes)

Speklapje

vanaf 4 personen
Black Angus burger
Mediterraanse biefstukspies
of runderbrochette
Lamskroon of lamshaas
Gambaspies
Bavettesteak of
varkenshaasspies
Sauzen, kruidenboter en
stokbrood
Keuze uit alle salades

1,40
2,95
5,25

Boerderijkip

Varkenshaas shaslick

BBQ PAKKET
‘SUPERIEUR’

p.p. van 12,00 voor

Bavettesteak

50

»
»
»
»
»
»
»

uw voordeel 1,25

»
»
»
»
»
»

Ossenhaasspies
Pepersteak/Minute steak

8

vanaf 4 personen
Runderhamburger
Mediterraanse biefstukspies
of biefstukspies
2 stokjes Kipsaté
Gemarineerde sparerib of
procureurlapje
Sauzen, kruidenboter en
stokbrood
Huzaren- en/of
scharreleisalade

(biefstukspies in olijfmarinade met zongedr. tomaatjes)

vanaf 4 personen
Black Angus burger
Mediterraanse biefstukspies
of runderbrochette
2 stokjes Kipsaté of
Teriyakisaté
Gambaspies
Gemarineerde sparerib of
barbecueworstje
Sauzen, kruidenboter en
stokbrood
Keuze uit alle salades
p.p. van 17,00

75

BBQ PAKKET
‘EXCLUSIEF’

Biefstukspies
Mediterraanse biefstukspies

prijs p.st. aantal

Zomersalade*

(selderij salade, appel, komkommer, bleekselderij,
walnoten en mandarijn)

Fruitsalade*

1,50
1,95
1,75
2,25
2,25
2,25
4,75

(verschillende soorten fruit)

Overig BBQ

p.st.

Borden en bestek (porselein en plastic)

35,00
1,00

BBQ personeel mogelijk op aanvraag

37,50

Tent (inclusief opzetten en afbreken)

50,00

BBQ, gas, schoonmaakkosten (incl. bezorging)

(per BBQ-er per uur): vanaf

*geschikt voor vegetariërs

