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BBQ Courant

KOLEN
HAMBURGERS
20 minuten
4 personen
lunchgerecht

Check ook de video!
/DeKeurslagers

Ingrediënten
· 500 gram rundergehakt
· 16 zwarte olijven, ontpit en gehalveerd
· 1 kleine ui, fijngesneden
· 1 eetlepel gedroogde Italiaanse kruiden
·	75 ml Italiaanse tomatensaus met
kruiden
· Olijfolie
· 2 rode uien, in ringen
· 125 gram mozzarella, in 4 plakken
·	2 Italiaanse bollen (half broodje per
persoon)
· 100 gram rucola
· Peper en zout
Bereiding
1.	Steek de barbecue aan of gebruik een
grillpan. Kneed het gehakt in een kom
met de ui, olijven, kruiden, 2 eetlepels
tomatensaus en wat peper en zout naar
smaak. Vorm er 4 grote hamburgers
van.
2.	Bestrijk de hamburgers dun met olijfolie
en rooster ze in 6-8 minuten mooi bruin
en gaar. De hamburgers mogen een
beetje rosé zijn.
3.	Snijd intussen de broodjes open en
bestrijk de snijvlakken dun met olijfolie.
Leg de broodjes op de grill of in de
grillpan en bak ze in 2-3 minuten
knapperig.
4.	Besmeer de broodjes met de
tomatensaus en leg daar de hamburgers
op. Beleg ze verder met een plak
mozzarella, rode ui, wat rucola en een
paar druppels olijfolie.

S P E C I A L E U I T G AV E VA N

GAS

CUEËN

De meningen verschillen, de één zweert bij een gasbarbecue
terwijl de ander al jaren gelukkig is met een exemplaar op
kolen. Het één is niet beter dan het ander. Wij hebben het op
een rijtje gezet, zodat het voor eens en altijd duidelijk is.

Kolen

Gas

Opstarten

Het duurt een tijdje voor een
kolenbarbecue goed op
temperatuur is en ook de
temperatuur constant houden is
even oefenen.

Gasbarbecues zijn snel heet,
waardoor je ook lekker vlot
kunt beginnen.

Temperatuur

Wanneer een kolenbarbecue op
stoom is, kun je er flinke
temperaturen mee bereiken.

De hoogste temperatuur die
je kunt bereiken ligt een stuk
lager dan die van een
kolenbarbecue.

Onderhoud

Na het gebruik zit je met de
verbrande kolen en zal je, voor het
behoud van je barbecue, de
barbecue goed schoon moeten
maken.

Bij een gasbarbecue moet je
het rooster schoonmaken en
zo af en toe eens de
gasbrander. Appeltje eitje!

Prijs

Een leuke kolenbarbecue heb je al
voor minder dan honderd euro.

Een gasbarbecue is duurder
dan zijn kolenconcurrent. Je
bent al snel een paar honderd
euro kwijt.

Smaak

Op kolen barbecueën geeft een
typische kolensmaak aan het vlees.
Daar kun je ook mee variëren door
het gebruik van houtsnippers.

Vlees dat je grilt op een
gasbarbecue, krijgt geen extra
(rook)smaak mee.

Moeilijkheidsgraad

Barbecueën op kolen vergt iets
meer handigheid. Het aansteken en
op temperatuur houden is iets wat
je door het vaak te doen leert. Maar
het is zeker geen hogere wiskunde!

Als je weet hoe je een
gasfornuis moet gebruiken,
dan lukt het ook met een
gasbarbecue!

Voedingswaarde per persoon
599 kcal (2.512 kj). Eiwit: 36 g. Vet: 36 g
(waarvan 16 g onverzadigd).
Koolhydraten: 34 g.

DE LEUKSTE BARBECUERECEPTEN
STAAN OP WWW.KEURSLAGER.NL

Een kleine greep:
BLACK ANGUSBURGER MET PICCALILLYSAUS
PORTOBELLO BURGER
TACO’S MET HAMBURGER

K E U RS L AG E R FLO RE ST E I J N

BARBE
Genieten van

het goede leven
Een lekkere burger, wat spiesjes,
een mooi groot stuk vlees, you
name it. Het is gewoon alweer
tijd om de barbecue aan te
steken! En of je dat nu doet op
een mooie keramische barbecue,

een ‘ouderwetse’ met kolen of op
een wegwerpbarbecue, met
lekkere producten en goed
gezelschap slaag je sowieso. En
laten die lekkere producten nu
juist ons vak zijn!

De zwaarste ham
burg
ooit woog 953 kil er
o!

Ons vlees, goed vlees
Druk- en zetfouten voorbehouden.

ITALIAANSE

VERSUS

Wij kiezen ons vlees zorgvuldig
uit, omdat we willen weten waar
het vandaan komt, hoe de dieren
zijn verzorgd en wat de kwaliteit
is. Alleen op die manier kunnen
wij de beste kwaliteit van onze
producten garanderen.
Zo verkopen wij Gildehoen, dat

is een Hollandse scharrelkip die
een goed leven heeft gehad. Ze
groeien op in stallen met een
normaal dag- en nachtritme en
krijgen plantaardig voer.
Bovendien krijgen ze nooit
preventief antibiotica
toegediend, wat zorgt voor een
sterke en gezonde kip!
Meer weten over de herkomst
van ons vlees? Vraag er naar in
de winkel, we vertellen er graag
meer over!
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In Nederlan keer per jaar!
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IN DEZE EDITIE ONDER ANDERE:
LEKKERE RECEPTEN

LEUKE WEETJES

Keurslager Floresteijn

Raadhuisstraat 13, 3253 AN Ouddorp
Tel. 0187-681348
info@floresteijn.keurslager.nl
www.floresteijn.keurslager.nl

ACHTERGROND INFO

ONS ASSORTIMENT

Keurslager Floresteijn
Kerkstraat 26, 4328 LJ Burgh-Haamstede
Tel. 0111-651440
info@floresteijn.keurslager.nl
www.floresteijn.keurslager.nl
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PULLED PORK
4 PERSONEN

Check ook de video!
/DeKeurslagers

Ingrediënten
•	1,5-2 kg. varkensnek of procureur (zonder been)
Kruidenrub maken van:
•	60 gram bruine basterd
suiker
• 35 gram paprika poeder
• 50 gram zeezout

• 30 gram witte peper
• 5 gram uien poeder
• 5 gram cayennepeper

Keukengerei:
• Vleesthermometer
Bereiding
Kruid de varkensnek of procureur met de kruidenrub.
Laat het vlees langzaam indirect garen op de BBQ of in de
heteluchtoven (100-120°C) tot een kern van 85-90 ºC. Na
verloop van tijd ontstaat er een ‘bark’, dit is een soort korst die
mede ontstaat door lange garing en het karamelliseren van de
suikers uit de RUB. Pak het vlees goed in met aluminiumfolie en
laat het vlees vervolgens 1 uur rusten. Neem 2 vorken en trek het
vlees tot draadjes.
Serveertip: neem een zacht broodje, maak een bedje met een
fris/zure koolsalade, daarop de pulled pork en een BBQ-saus.

LOW&
SLOW

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om de barbecue aan te steken en
als hij flink heet is, lekker te gaan grillen. Maar wat ook leuk is om
eens voor ‘Low & Slow’ te gaan. Dat betekent dat je grote stukken
vlees op een lage temperatuur voor een lange tijd laat garen. En
dit kan ook prima op de barbecue. Je hebt er wel een flinke portie
geduld voor nodig, want soms duurt het wel een hele dag. Maar in
ruil daarvoor krijg je er smaakvol en zacht vlees voor terug.

ometer.
Gebruik bij Low & Slow barbecueën altijd een kerntherm
68 graden,
En zorg ervoor dat de temperatuur altijd warmer is dan
.
vanaf die temperatuur gaan bacteriën namelijk pas dood

EERSTE HULP BIJ BARBECUEËN
Zorgen dat de barbecue goed
heet is, het vlees op tijd draaien
en een beetje op de hygiëne
blijven letten. Barbecueën is zo
ingewikkeld niet... Of wel? Met
deze tips barbecue je binnen
no time als een pro!
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SNIPPERS MET SMAAK
Wanneer je kiest voor vlees van goede kwaliteit,
dan mag je er vanuit gaan dat de smaak dik in orde
is. Maar wist je dat je een extra dimensie aan de
smaak van het vlees kunt geven door gebruik te
maken van houtsnippers op de barbecue?
Er zijn tal van verschillende houtsoorten met ieder

hun eigen aroma. En ieder aroma past weer goed
bij een ander type vlees. Voor de échte
barbecueliefhebber is het zeker de moeite waard
om eens te experimenteren met de verschillende
houtsoorten. Je kunt ook prima combinaties naar
eigen smaak maken.

Houtsoort

Aroma

Vleessoort

Appel

Geeft een zoete en fruitige rooksmaak

Rund – Varken – Lam - Gevogelte

Beuk

Een ouderwetse, niet overheersende rooksmaak

Rund – Varken – Lam – Gevogelte - Vis

Eik

Dit geeft een sterke rooksmaak

Rund – Gevogelte – Vis

Hickory

Een sterke en echt kruidige rooksmaak

Rund – Varken – Gevogelte - Vis

Kers

Zorgt voor een fruitige maar milde rooksmaak

Varken – Lam – Gevogelte

Pruim

Dit zorgt voor een fruitige maar sterke rooksmaak

Varken – Lam – Gevogelte

Rode ceder

Een bijzondere rooksmaak

Rund – Gevogelte

Walnoot

Geeft een nootachtige rooksmaak

Varken – Lam – Gevogelte

-S
 teek de barbecue minimaal
1 uur van te voren aan.
- Haal het vlees een uur van
tevoren uit de koelkast, zodat
het op temperatuur kan
komen.
- Trek vlees dat aan het rooster
kleeft niet los. Laat het even
liggen, dan laat het vanzelf los.
- Geef het vlees de tijd om goed
bruin en gaar te worden.
- En verplaats nooit een
brandende barbecue, maar
dat is logisch natuurlijk!

Courant

Bouw je

ONS ASSORTIMENT

burger

Ook dit jaar hebben we een mooi BBQassortiment in onze toonbank liggen.
Hieronder een selectie. Andere wensen?
Vraag het ons gerust, we denken graag mee!

Broodje
BBQ pakket
‘It’s all for you’

BBQ pakket
‘The butcher is back’

BBQ pakket
‘Pulled Pork Party’

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Varkensvlees, Low & Slow
bereid op de BBQ
• Broodjes
• 2 soorten saus
• Koolsalade

Speklapje
2 stokjes kipsaté
Barbecueworstje
Hamburger
Shaslick
3 verschillende sausjes
Kartoffelsalade
Stokbrood met kruidenboter
per persoon

13

Spiesje van rundvlees
Merquez worst
Zomers kipspiesje
Lamsracks
Gevulde tomaatjes
Frisse salade
Stokbrood
2 soorten tapenade
per persoon

per persoon

1095

BBQ pakket
95 ‘Little friends’

BBQ pakket
‘Summer vibes’
•
•
•
•
•
•
•
•

Megaburger
Karbonade XL met handvat
Rundersteak
BBQ worst

1195

• 2 stokjes saté
• Kinderspiesje
• Hamburger

5

25

•
•
•
•
•

Burger

895

1395

Pakket
‘Make it complete’
•
•
•
•
•
•
•
•

Aardappelsalade
Rundvleessalade
Frisse rauwkost
Knoflook-, zigeuner- en
BBQ-saus
Satésaus
2 soorten stokbrood
Kruidenboter
Tapenade
per persoon

NOT JUST BBQ
Nieuw in het BBQ assortiment van uw Keurslager: Not Just BBQ.
Met Not Just BBQ haalt u een onderscheidend en hedendaags
assortiment in huis. Dit assortiment is speciaal ontwikkeld voor het
nieuwe BBQ-en en buitenkoken. Iets waar u als klant blij van wordt.
Een assortiment met diverse aantrekkelijke producten die BBQ en
het buiten koken niet alleen makkelijker maken, maar de gerechten
ook nog eens smakelijker maken. Zo zijn er diverse kruiden(mixen),
BBQ sauzen/marinades en rookhout.
Ook aan de kinderen en de zoetekauw is gedacht met speciale BBQ
marshmallows, welke perfect zijn om een BBQ party mee te
eindigen. Om alles extra mooi te kunnen presenteren zijn er ook
robuuste olijfhouten presentatieplanken én hele stoere en trendy
lederen schorten voor de BBQ liefhebber die er ook ‘zo’ uit wil zien!
Veel BBQ plezier!!

Kaas

Varkenshaaspies
Biefstukspies
Zalm- of garnalenspies
Rib-eye of bavette
Lamskotelet of -rack
per persoon

BBQ worst
Speklap
Hamburger
2 stokjes saté
Stokbrood met kruidenboter
3 verschillende sausjes
2 soorten salade
per persoon

Toppings

BBQ pakket
‘Top of the bill’

BBQ pakket
‘I eat meat’
•
•
•
•
•
•
•

995

per persoon
(minimale afname 10 personen)

Saus

750

Broodje
Hier scoor je punten mee! Laat
je gasten hun eigen hamburgers bouwen! Zorg voor
lekkere broodjes, toppings,
sausjes en natuurlijk burgers
en de rest gaat vanzelf.
Van jong tot oud, iedereen
vindt dit leuk! Bijkomend
voordeel: op de voorbereiding
na heb je daarna niet veel werk
meer. Iedereen zorgt immers
zelf voor zijn eten!

