Dit wilt u niet missen!
Keurslager Culinair
Bij deze willen we U graag wat informatie geven
over onze Keurslager Culinair Maaltijdservice.
Wij maken in eigen keuken dagverse maaltijden met
verse en eerlijke grondstoffen. Waarbij wij smakelijk,
gezond en gevarieerd eten hoog in het vaandel
hebben.
Bijgevoegd vindt U in het maandoverzicht per
aangegeven datum de maaltijd van de dag, en ons
weekmenu.
De maaltijden van de dag, zijn van de betreffende dag en
dus niet vooruit verkrijgbaar. Bestel tijdig, want OP=OP.

Op de achterkant vindt u:

De Keurslager Culinair bestellijst.
Hierop vindt u ons assortiment, vlees, aardappelen,
groenten, ovenschotels enz.
Let op! • Zelf samengestelde maaltijden dienen minimaal twee
werkdagen van tevoren besteld te worden!
• De maaltijden zijn 3-4 werkdagen houdbaar in uw
koelkast bij 3-5 ˚C. U kunt de maaltijden ook invriezen.
• Alle gerechten worden geleverd in een magnetron
bestendige verpakking.

KLEIN (400 gram)
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MIDDEL (500 gram)

Bezorging
Wij bezorgen op 3 momenten in de week;
Maandag, woensdag en vrijdag
Tussen 09.00 en 12.00 uur
Uw plaats op de route bepaalt dan het tijdstip
Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust!
Onze medewerkers staan U graag te woord.
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GROOT (700 gram)
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De karbinder, keurslager
Wolweverstraat 76, Venlo
Tel. 077- 3512771
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Menukaart
GROENTEN

AARDAPPELEN

VLEES

Erwtjes/worteltjes

Gebakken aardappelen

Gehaktbal met jus

Sperzieboontjes

Gekookte aardappelen

Braadworstje met jus

Broccoli

Aardappelpuree

Speklapje met jus

Bloemkool

Aardappelgratin

Stooflapje met jus

Rode kool

Karbonade met jus

Rode bietjes

Rookworst met jus

Witlof ham/kaas

Kipfilet met jus

Worteltjes

Hachee
Zuurvlees
Kip champignonsaus

STAMPPOT

OVENSCHOTELS

VIS (meerprijs € 2,50)

Zuurkool stamppot

Hete bliksem met hachee*

Zalmmoot met vissaus

Rode kool stamppot

Oma’s ovenschotel*

Kabeljauw met vissaus

Boerenkool stamppot

Prei gehakt schotel*

Zalm ovenschotel*

Wortelen stamppot

Mexicaanse ovenschotel*

Prei stamppot

Zuurkool ovenschotel
Lasagne

*alleen in porties van 500 gram
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