Keulen, keurslager
www.keulen.keurslager.nl

Wij helpen u graag bij de culinaire invulling van uw
Kerstfeest. Met de komende feestdagen voor de deur,
staan wij met ons hele team weer klaar om u te
inspireren en te ondersteunen. Wij helpen u graag om
de juiste keuze uit ons ruime assortiment te maken. Vele
mogelijkheden en variaties halen wij uit de kast om
culinaire hoogstandjes te bewerkstelligen voor de
komende feestdagen voor u en uw gasten, laat u
verrassen!

Waarom slagerij Keulen?
Wij maken nagenoeg alles zelf, hierdoor kunnen we de
juiste keuzes maken op smaak, prijs en duurzaamheid.
• Wij gebruiken gemiddeld 40% minder natriumzout
(goed voor het hart).
• Wij gebruiken géén lactaten en/of acetaten, om de
houdbaarheid te verlengen.
• Wij gebruiken geen kleur- en smaakstoffen
• Wij weten welke boer het vlees verzorgt.

ONS VLEES

Wij weten waar ons vlees vandaan komt, wie de boer
achter het vlees is en halen het vlees uit de regio waar het
vandaan komt. Een greep uit het vleesassortiment waar wij
mee werken.

Belgisch Witblauw rund

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

komt al méér dan 35 jaar van onze eigen boer Winfried uit
Daniker bos bij Geleen. Met liefde en passie geeft hij zijn
dieren een geweldig mooie tijd op zijn boerderij. Of ze nu
buiten in de wei lopen, of in de stro-stal staan, allemaal geen
probleem, plaats en ruimte genoeg om te genieten, en daarbij
óók nog het beste voer krijgen. Het grote kenmerk van dit ras:
super mals.
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KERSTTIP
• Entrecote
• Ossenhaas

• Kogelbiefstuk
• Italiaanse runderrollade

LIVAR varkensvlees
De afkoring Livar staat voor LI-mburgs VA-rkensvlees. Dit is
een regionaal concept wat ook wel kloostervarken wordt
genoemd. Echt, puur Limburgs varkensvlees. Deze varkens
worden alleen in Limburg gehouden en gevoerd met
regionaal geteelde granen. Door de langere levensduur en
het biologische houden, krijg je iets vetter varkensvlees,
maar wel veel smaakvoller.

KellyBronze kalkoen
KellyBronze kalkoenen zijn de Rolls-Royce onder de
kalkoenrassen, gehouden in het Limburgse Heythuysen. Dit
kalkoenvlees is van topkwaliteit en is een begrip in de
kalkoenwereld. In 2011 zijn ze zelfs, als eerste kalkoenras,
met drie gouden sterren bekroond tijdens de Great Taste
Award.

KERSTTIP

Kalkoen met kerst (let op, tot de voorraad strekt)
Kalkoen van 4 kilo
€ 80,00 (8 pers.)
Kalkoen van 5 kilo
€ 100,00 (10 pers.)
Kalkoen van 6 kilo
€ 120,00 (12 pers.)
Iedere kalkoen is per doos verpakt en bevat een
duidelijke gebruiksaanwijzing met tips en een
temperatuurmeter. Let op, voor dit artikel geldt: op=op,
dus bestel tijdig!
KellyBronze is een langzaam groeiend ras. Ze worden op
een natuurlijke en diervriendelijke manier gehouden. De
kalkoenen blijven bij de kalkoenhouders van begin tot eind
oftewel, van ei tot oven. Ze mogen opgroeien in alle rust en
ruimte waar het welzijn van de dieren voorop staan. Als de
kuikens 5 weken oud zijn mogen ze naar buiten. Daarna

worden ze verplaatst naar vrije uitloopweides. Hier kunnen
ze rondscharrelen in bossen, boomgaarden en struiken
zoals ze in het wild ook zouden doen. Hierdoor krijgen de
vogels niet alleen meer frisse lucht en ruimte, maar ook
meer beweging. Daarnaast leggen de KellyBronze
kalkoenen maar 10 weken per jaar eieren, volgens de
natuurlijke broedperiode. Op deze manier kunnen de
kalkoenen van KellyBronze ontspannen opgroeien. Dit
resulteert in een mals stukje vlees met een fijne
vleesstructuur. De KellyBronze kalkoen heeft een ultieme
smaakbeleving.

MEAT THE BBQ

Gildehoen kip
De Gildehoen is een duurzaam stukje pluimveevlees voor de
consument, die bewust voor beter voedsel kiest. De
Gildehoen kippen zijn plezierig opgegroeid zonder
antibiotica en dus 100% antibiotica vrij. Met de Gildehoen
koopt u een puur pluimveeproduct, gezond, zeer smaakvol
en volledig antibioticavrij kippenvlees.

Vroeger was een barbecue uitsluitend voor de
zomermaanden met goed weer. Maar een échte Pittmaster
kijkt niet meer naar het weer, maar naar zijn stukken vlees.
Wij hebben ons de laatste jaren gespecialiseerd in de beste
en unieke vleesrassen van de wereld. We hebben
momenteel een snoepwinkel voor de Pittmasters. Buiten
ons eigen rundvlees importeren wij rechtstreeks (uitsluitend)
vrouwelijk vlees uit meerdere werelddelen, zoals de
“montbéliarde” uit Frankrijk, de “Holsteiner” uit Duitsland,
de “Rubia Gallega” uit Spanje, De “Chianina” uit Italië de
“Black Angus” uit Schotland, Canada of Australië, of zelfs
het meest unieke vleesras van de wereld de “Kagoshima
Wagyu” uit Japan. Neem bijvoorbeeld onze Canadese Black
Angus ribeye, die minimaal 200 dagen is graangevoerd en
daarbij is uitgeroepen tot de “Beste steaks van de wereld”
zie voor meer informatie onze Pitmasterfolder te vinden op
de website.

KERSTTIP

Onze kerstprimeur
Holsteiner 3 weken dry aged entrecote

BEKIJK MEER RECEPTEN IN ONZE WEBSHOP!

220 gram
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LET’S GO WILD!
Ieder jaar gaan we naar Oostenrijk om daar vers hert te
halen. Doordat deze herten het gehele jaar buiten in de
bergen hebben gelopen en gegeten in de Oostenrijkse
bossen krijg je topvlees! Voor overig wild, zie onze wild/
bestelfolder. Af te halen in de winkel of kijk op onze
webshop bij de groep konijn, wild & gevogelte.

Reverse Sear (BEN’S Methode)
• Neem het vlees 1 uur van te voren uit de koeling, dep
ieder half uur droog met keukenpapier.
Pak het vlees goed in aluminiumfolie en leg het in de oven.
- 50°C voor rundvlees
- 65°C voor varkensvlees
- 70°C voor kip en kalkoen
Doe dit gedurende een half uur per 2 cm. (als dit ook
langer duurt maakt dit niet uit, het vlees zal nooit
doorslaan, dus rustig blijven zitten en pas bakken als je
honger krijgt)
• Dep het vlees droog en bak het vlees op groot vuur aan
beide kanten goed aan.
• Trancheren (haaks op de vleesdraad), beetje grof
zeezoutkorrel en smullen maar.

KERSTTIP

• Konijnenbouten in zoetzure saus per twee stuks
verpakt
• Hertenbiefstuk		
180 gram
• Konijnenbouten vers 375 gram
• Wildzwijnbiefstuk
120 gram
• Lamsfilet		
160 gram
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SALADES

Wij maken alle salades en dressings zelf, zodat u heerlijk
verse salades heeft. Heerlijk met deze feestdagen.

De maaltijdsalades
Advies 250 tot 300 gram per persoon.
• Koude schotel
(verkrijgbaar in 250 en 500 gram en 1 kilo)
• Vegetarische pastasalade
(verkrijgbaar in 180 en 350 gram)

De rauwkostsalades
Advies 100 tot 150 gram per persoon
(verkrijgbaar in 200 gram)
• Kerst rauwkostsalade
• Griekse boerensalade
• Kool-wortelsalade
• Selderij-ananassalade
• Gemengde rauwkostsalade

De schepsalades
Advies 100 tot 120 gram per persoon
(verkrijgbaar in 150 gram)
• Bouillonsalade (heerlijk vol van smaak)
• Zalmsalade gemaakt van vers gekookte zalmfilet
• Garnalensalade van Hollandse garnalen
• Kip-kerriesalade
• Gerookte Kerst-kipsalade
• Zalmterrine van verse zalmfilet

BEKIJK MEER RECEPTEN IN ONZE WEBSHOP!
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SOEPEN & SAUZEN
Alle sauzen maken we op basis van eigen gemaakte fond
hierdoor hoeven we geen kleur- geur- en smaakstoffen te
gebruiken. Deze sauzen geven de finishing touch aan uw
gebraden vlees. De sauzen zijn verpakt per 300 gram (2-3
personen op vlees).

Kant & klaar gerechten
Hieronder een greep uit ons assortiment kant &
klaargerechten, die verpakt worden per 600 gram dit heeft
als voordeel, dat dit gerecht langer vers blijft in de
verpakking. Deze verpakking is bestemd voor 2-3
personen, afhankelijk van de bestemming. Mocht het iets
teveel zijn, deksel erop en meteen de diepvries in.
Bereiding staat op de verpakking. Hieronder een kleine
greep uit ons gerechtenassortiment.

• Varkensfiletlapjes in champignon-roomsaus (2 pers.)
• Varkenshaasmedaillons in champignon-roomsaus (2 pers.)
• Varkenshaasmedaillons in bospaddenstoelensaus (2 pers.)
• Konijnenboutjes in het zuur (verpakt per 2 stuks)
• Wildgoulash van hert uit Oostenrijk (2 pers)
• Kippenragout met verse champignons (2 pers.)
• Kalfsragout van vers kalfsvlees (2 pers.)
• Tete de veau van vers kalfsvlees (2 pers.)
• Zalmlende gegrild in een Hollandaisesaus (2 pers.)
• Beenhammetjes gegrild (± 700 gram).

KERSTTIP
• Asperge-roomsoep
• Heldere kalfsbouillon met kalfsgehaktballetjes
• Overheerlijke ossenstaartsoep met blokjes
rundvlees en groenten
• Broccoli-roomsoep met stukjes zalm
• en nog vele andere lekkere verse soepen in onze
koeling
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Even met kookzak in warm water laten
opwarmen (zie bereiding op zak).

GOURMET,
FONDUE OF
STEENGRILL

BIJLAGES

Buiten onze standaard gourmet-, fondue- en steengril
schotels gaan we met de kerst WILD.

Bijlage schaal
 ienringetjes - preiringetjes - paprikareepjes - verse
U
champignonschijfjes - kool-wortelsalade kruidenboterpotje - saustrio ( knoflook-cocktail -cajun).
per persoon

Kerstgourmet
• Wildzwijnbiefstukjes gemarineerd - hertenbiefstukjes
gemarineerd - kipfiletlapjes - tournedos met marinade
- herten hamburgertjes - varkenshaasmedaillons lamsfilet met rozemarijn - kwarteleitjes.
50
per persoon
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890

Stokbrood zelf af te bakken
Een heerlijk rustiek stokbrood.
(voor 4 personen) per stuk

250

Trio saus
Eigengemaakte knoflook-, whisky-cocktail en cajunsaus.
(voor 3 personen) per stuk

349

Wilt u meer informatie kijk dan op onze website
www.keulen.keurslager.nl in de groep “gourmet en
fondue”

Opmerkingen:
•	De uiterste besteldatum van de gourmetschalen is
zaterdag 17 december.
•	De kerst- en de visgourmet zijn uitsluitend af te halen op
24, 25, 26 of 31 december

Cadeaubox

Visgourmet
Alleen verkrijgbaar met Pasen, sinterklaas, Kerst
en oud & nieuw.
- Zalmfilet - zalmfilet cajun gemarineerd - botervisfilet
- tilapia Griekse style - tonijnfilet - kabeljauwfilet
- gamba`s knoflook gemarineerd.
per persoon

1400

Wilt u iemand een (h)eerlijk culinair cadeau schenken met de
kerstmis, kunt u bij ons luxe cadeauboxen bestellen in enkele
varianten. Heeft u eigen keuzes, geen probleem. U maakt een
voorstel van artikelen of waarde en wij vullen deze in naar uw
wens,. Als toevoeging kunt u er eventueel nog een Keurslager
waardebon bij leggen, waarbij de gelukkige zelf kan uitkiezen.
Zie onze webshop voor de actuele cadeauboxen. Wilt u
maatwerk? Geen probleem stuur een email naar
info@keulen.keurslager.nl en wij maken er een mooie box van!

BEKIJK MEER RECEPTEN IN ONZE WEBSHOP!
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Zondag 11 december 11.00 - 13.00 uur

Bestellen voor kerst en oudjaarsdag

•K
 ERST INN

Wij nemen om fouten te voorkomen geen bestellingen

Rondleiding en proeverij door onze slagerij.

aan via de telefoon, wij bieden de volgende

Doe inspiratie op voor de kerst en geef uw bestelling

mogelijkheden om te bestellen:

aan ons door.

1. O
 nze favoriet: de webshop www.keulen.keurslager.nl

Zondag 18 december

Hier vindt u ook de meeste informatie en de meeste
vóór 13.00 uur

• laatste bestelmoment voor de kerst.

Zondag 1 januari 2023
• Gesloten

opties met afhaaltijden. U krijgt direct een bevestiging
via mail, geen mail ontvangen? Controleer de spammail,
anders neem contact met ons op via mail.
2.	Via ons mailadres info@keulen.keurslager.nl u krijgt
binnen 24 uur een bevestiging per mail. Geen mail
ontvangen, controleer de spammail, anders neem
contact met ons op via mail.
3.	In onze winkel, hier voeren we direct de bestelling in en
krijgt u een papieren en digitale bevestiging direct mee
naar huis (houd hier rekening met extra wachttijd,
zeker richting de uiterste besteldag.)
4.	Niet besteld? Of vergeten te bestellen? Geen paniek
onze winkel en vitrine is gewoon gevuld tijdens onze
openingstijden (m.u.v. 1e en 2e kerstdag).

Afhalen bestellingen
1. N
 eem uw ontvangen bestelling inclusief bestelnummer
mee naar de slagerij.
2. W
 e hebben 2 afhaalpunten in onze slagerij op de 24e
en de 31e:
a. D
 e winkel (hier kunt u, mits gewenst, nog iets erbij
kopen).
b. Afhaalpunt (uitsluitend afhalen en uitsluitend
pinbetaling. U kunt hier verder niets kopen of
contant afrekenen).
3.	Controleer bij thuiskomst nogmaals of uw bestelling
juist en compleet is, neem anders meteen contact met
ons op!

Voorwaarden afhalen
1e en 2e kerstdag
Wij nemen geen contant geld aan 1e of 2e kerstdag, dus
zorg dat u of vooraf betaald heeft of dat u kunt pinnen.
• Afhalen uitsluitend met uw ordernummer en
betalingsbewijs.

Betalingen
1. V
 ooraf betalen kan alleen via de webshop middels
IDEAL of in in de winkel.
2. B
 etaling bij afhalen kan op de volgende twee
manieren.
a. Bij afhaalpunt middels pin.

• Afhalen op beide Kerstdagen uitsluitend tussen 10:30

b. In de winkel middels pin of contant.

uur en 11:30 uur. Controleer direct uw bestelling, want

Let op:

wij zijn na 11:30 niet meer bereikbaar.

1e en 2e kerstdag nemen wij geen contant geld aan.

FIJNE FEESTDAGEN!

Keulen, keurslager
Kerkstraat 26, 6336 BB Hulsberg
Tel. 045-405 9021 (voor bestellingen zie onze webshop)
www.keulen.keurslager.nl, info@keulen.keurslager.nl

