
Kerkstraat 26, 6336 BB Hulsberg

Tel. 045-405 9021 (voor bestellingen zie onze webshop)

www.keulen.keurslager.nl, info@keulen.keurslager.nl

ALVAST SMAKELIJKE FEESTDAGEN.

Een heerlijk kerstmenu klaar in 30 minuten. 

Al reeds méér dan 20 jaar het succes van 

Keurslagerij Keulen!

Alle gerechten zijn door ons bereid, zodat u er géén 

werk aan hebt of dat er iets kan fout gaan, het 

gerecht is helemaal compleet. 

De voordelen voor u zijn :

• Snel klaar (maximaal 30 minuten in de keuken).

•  Uw gerecht is reeds compleet, daarom geen 

verdere inkopen meer.

• Duidelijke handleiding (er kan niets fout gaan).

• Veel complimenten van uw gasten.

•  Lekker thuis uit eten in uw eigen vertrouwde  

omgeving.

• U kunt pér onderdeel bestellen.

KERSTDINER

voorgerechten
Deze voorgerechten zijn inclusief dressings, sausjes, toelages, 

geroosterd brood (totaal compleet) etc

A Viscombinatie (1 pers.) 15,95

B Kagoshiam Wagyu carpaccio (1 pers.) 19,95

C Rundercarpaccio (1 pers.) 11,95

D Hertencarpaccio (1 pers.) 13,95

E Vitello tonnato (1 pers.) 12,95
... 

tussengerecht
F Heldere kalfsbouillon (2 pers.) 6,95

G Asperge-roomsoep (2 pers.) 5,95

H Zalm-broccolisoep (2 pers.) 10,95

I Ossenstaartsoep (2 pers.) 10,95

J Hollandse garnalencocktail (1 pers.) 9,95
... 

hoofdgerechten
Al deze gerechten zijn reeds aangebraden en sous vide gegaard  

mét de saus. (m.u.v. menu M) 
Even opwarmen in warm water. KLAAR! 

K Entrecote met rode portsaus (1 pers.) 14,95

L Lamsfilet in honingtijmsaus (1 pers.) 15,95
M Varkenshaas in bladerdeeg (1 pers.) 12,95

N Hertenbiefstuk in chocoladesaus (1 pers.) 15,95

P Kalfsmedaillon in estragonsaus (1 pers.) 15,95
... 

bijgerechten (groenten)

G1 Broccoligratin (2 pers.) 9,50

G3 Spruitjes met spekjes (2 pers.) 6,50
G4 Haricots verts (2 pers.) 7,50

G6 Gestoofde peertjes (2 pers.) 7,50
... 

bijgerechten (aardappel)

(even afgrillen in de oven) alle bijgerechten zijn voor twee personen.

A1 Aardappelgratin (2 pers.) 7,50

A2 Knolselderiegratin (2 pers.) 7,50

A3 Gekruide krielaardappeltjes (2 pers.) 6,50
... 

nagerechten
Deze overheerlijke nagerechten, uit eigen keuken.

Q Tiramisu (2 pers.) 7,50

R Pina coladamousse (2 pers.) 8,95

S Appel-perencrumble (2 pers) 9,50
...

opmerkingen
- Let op, er zijn gerechten voor 2 personen en voor 

1 persoon. 
- Deze menu`s kunt u uitsluitend afhalen op  24, 25 óf 26 december  

(dit i.v.m. verse bereiding).
- Alle informatie is ook te vinden op onze webshop  

www.keulen.keurslager.nl bij de groep kerstmenu’s. Zie webshop:


