TAPAS
Schotel
€ 8,90 / pers.

yyOlijven
yyScampi’s
yyZongedroogde tomaatjes
yyHeerlijke Italiaanse ham
yySalamihapjes
yyKaasblokjes

KEURSLAGER PATRICK
STATIONSSTRAAT 124 - 3400 LANDEN
TEL. 011 88 57 23
KEURSLAGERPATRICK@TELENET.BE
WWW.KEURSLAGERPATRICK.BE

HAPJES
Op de grill
€ 14,50 / 15 stuks

Assortiment van 15 hapjes
yyPruim met spek
yyGrillworstspiesje
yyScampispiesje

OPENINGSUREN:
Maandag: 8:00-18:00
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 8:00-18:00
Donderdag: 8:00-18:00
Vrijdag: 8:00-18:00
Zaterdag: 8:00-17:00
Zondag: 8:00-12:00

WWW.KEURSLAGERPATRICK.BE
join us on

Keurslager Patrick

KEURSLAGER PATRICK
Landen

DEGUSTATIE
BBQ
€ 15,50 / pers.

Rund

BBQ
Assortiment

Een overheerlijke combinatie van kleine lekkernijen voor op de barbecue
of grillplaat. Gemarineerde biefstuk, lamskotelet, scampispies, spiesje
van varkenshaasje, barbecuespek, chipolata, gevogeltebrochette

SALAD
Bar

Varken (Duroc d’Olives)  Gekruide saté met paprika en ui

yyGemarineerde spiering
yyKeurslagermignonnette
yyChipolata
yyGemarineerde sparerib
yyBarbecuespek( gemarineerd)
yySpekfakkel
yyZwitsers gebraad
yyBarbecueworst
yyTirolerpens (witte pens gevuld met kaas)
yyBarbecueburger
yyPartyspies
yyPepermedaillon
yyZomerburger
yyGekruid spek
yyDuo van varkenshaasje
yyZwarte pens
yyWitte pens
yyTruckersteak
yyGemarineerde kotelet

€ 7,50 / pers.

Tomaat, geraspte worteltjes, komkommer, sla, aardappeltjes, rijstsalade,
pastasalade, rauwkostsalade

TeAPART
verkrijgen

yyKrielaardappeltjes in de schil met rozemarijn
yyGebakken aardappeltjes
yyAardappel in de schil in folie (voorgegaard)
yyAssortiment van pastasalades
yyAardappelsla
yyRijstsalade
yyKeurslagerssalade
yyKoude sauzen:
Cocktail, tartaar, bieslooklightdressing
yyWarme sauzen:
Peper, champignon, Provençaal, bearnaise, vleessaus
yyHoutskool
yyBarbecuekruiden

 Gemarineerde biefstukbrochette
yyGemarineerde steak
yyCôte à l’os
yyPepersteak
yyLimousin
yyBiefstukburger
yyGerijpte entrecote wit-blauw

Lam

 Gemarineerde lamskotelet
yyLamskroontje
yyMerguez
yyLamsfilet
yyLamssaté

Kip (Belle Flamande)

 Gemarineerde gevogeltebrochette met groenten
yySpies van kippenhaasje
yyGemarineerde gevogeltesaté met spekjes
yyGemarineerd kippenboutje
yyKalkoenhaasje
yyBocconcini (gevuld, gemarineerd kalkoenlapje)
yyKeurprimeur kippenburger
yyKalkoentournedos met spek
yyGemarineerde kipfilet

Vis

 Scampibrochette
yyVisspies Royal

Pakket 1

BBQ
Pakketten
€

7,60 / pers.

Pakket 2

€

8,70 / pers.

Pakket 3

€

9,20 / pers.

Pakket 4

€

9,60 / pers.

Pakket 5

€

10,90 / pers.

Kinderpakket

€

4,40 / pers.

Luxepakket

€

13,50 / pers.

yyBarbecuespek
yySaté
yyWorst naar keuze

yyGevogeltebrochette
yyZomerburger
yyGemarineerd kalkoenhaasje

yyGemarineerde kotelet
yyWorst naar keuze
yySaté

yyGemarineerde biefstuk
yyGevogeltebrochette
yyWorst naar keuze

yyGevogeltebrochette
yyWorst naar keuze
yyFakkel
yySparerib

yyLollyworstje (chipolata op stokje)
yyKippenboutje

yyGemarineerde lamskotelet
yyBiefstukbrochette
yyScampibrochette
yyPartyspies (mix van worstjes)

