
KEURSLAGER DE BELIE
Berchem

KEURSLAGER DE BELIE

OPENINGSUREN:
Alle dagen behalve woensdag,  

zondag en feestdagen
van 8 u. tot  13 u. en van  14 u. tot  18 u.

JOZEF WAUTERSSTRAAT 24 - 2600 BERCHEM
TEL 03 230 34 34

FRANKY@KEURSLAGERDEBELIE.BE
WWW.KEURSLAGERDEBELIE.BE

WWW.KEURSLAGERDEBELIE.BE

HAPJES VOORAF
Kwartelbilpepersaté (5 stuks)  € 3,75 / stuk
Kwartelfiletsaté (4 stuks) met laksaus € 5,75 / stuk
Witte beulingsaté € 1,95 / stuk
Kipfiletstick (Curry, Japans of Grieks)  € 1,45 / stuk
Chiposaté (7 stuks) € 1,95 / stuk
Merguezsaté (7 stuks) € 2,20 / stuk
Mini kippensaté (3 stuks) € 2,30 / stuk
Kippenvleugeltje  € 1,00 / stuk
Pepervinksaté  € 2,15 / stuk
Spekfakkeltje € 1,35 / stuk
Artisjok met vinaigrette € 5,95 / stuk
Grillworst + chilisaus € 2,50 / stuk

TAPASSCHOTEL
vanaf 4 pers.

Mediterrane wandeling van 12 verschillende hapjes

€ 6,75 / pers.

APEROSCHOTEL 
vanaf 4 pers.

Controfiletto, felino salami, coppa Duroc d’Olives, 
porchetta, trappistenkaas, manchego, comté kaas 

Gelieve 1 dag op voorhand te bestellen

€ 6,95 / pers.

KOUDE VOORGERECHTEN 
vanaf 4 pers.

KIP CARPACCIO € 6,85 / pers.
salade van huisgemaakt fijngesneden kippenwit met citroendressing, 
rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitje en tomaatjes

VITELLO TONATO € 6,85 / pers.
fijn gesneden gemarineerd kalfsgebraad met superbe tonijnsaus, 
kappertjes, tomaatjes en caperberries en voor de liefhebbers hier en daar 
een ansjovisje

EENDENBORSTSALADE € 8,95 / pers.
fijne salade van gerookte eendenborst met asperges, rucola, Parmezaanse 
kaas, pijnboompitjes, abrikozen en frambozendressing

TOMAAT-MOZZARELLA € 11,95 / pers.
buffelmozzarella in schijfjes met de beste Belgische tomaten, olijfolie, 
pesto, zeezout vers gemalen zwarte peper, rucola

KEURIGE SCAMPISALADE € 9,95 / pers.
scampi’s, soja scheuten, vinaigrette, zongedroogde tomaten , veldsla

SALADEBAR € 6,50 / pers.
koude groenteschotel : tomaten, pastasalade, boontjes, aardappelsalade, 
lentesalade, komkommer, quinoa tricolore 



Rund & kalf
biefstuk extra
pulhofsteak
tournedos
entrecote wit-blauw
entrecote met been wit blauw ( min. 1 kg)
zesrib wit-blauw
onglet wit-blauw
filet pur wit-blauw
rundersaté/gemarineerd
kalfskotelet
kalfsentrecote
kalfskebab
kalfstournedos

Buitenlandse rassen (volgens aanbod)
Irish rib eye
simmenthal
black angus aberdeen
charolais
aubrack
flaminio
piemontese
limousin
rubia gallega
holstein

Worst en burger
bbq-worst tuinkruiden
bbq-worst gerookt
merguezworst
chiposaté
merguezsaté
knakworst met spek
Hongaarse worstspies
Toscaanse worstspies
witte beuling
grillworst / spies
hamburger
Matsburger
hamburger zonder naam
Geertje’s runderburger
carpaccioburger

BBQAssortimentBBQPakketten 
VANAF 4 pers.

KIDS € 4,75 / pers.
mini kippensaté
hamburger
mini chiposaté  

CLASSICO € 9,95 / pers.
gerookte bbq worst
provençaalse kalkoensaté
pulhofsteak   

FESTIVAL € 8,95 / pers.
mini chiposaté
pulhofsteak
kippenbout

CULINAIR € 13,50 / pers.
scampi brochette
spare rib
biefstuk extra
lamskotelet    

LUXE € 14,95 / pers.
mini kwartelfiletsaté
st.-jakobssaté
tournedos
gemarineerde lamskotelet      

DEGUSTATIE € 14,00 / pers.
mini-pepervinksaté, mini-kwartelbilpepersaté, 
spekfakkel, mini kippensaté, biefstuk extra, 
sparerib, mini hamburger, lamskotelet  

Varken
speklapjes gekruid
spare ribs natuur / laksaus
American ribs
varkenskotelet Duroc d’Olives
varkenshaasje Duroc d’Olives
varkensfiletspitje
mignonette
chuleta pata negra
pata negra sneetje

Lam
filet
kroontje/gemarineerd
kotelet/gemarineerd
saté
souvlaki
snede
dikke ziel
bout
KIP/KALKOEN

Filet / gemarineerd
saté met gerookt spek
saté met verse ananas
bout gekruid /gemarineerd
Indische kotelet
vleugeltje
tapasspiesjes
chipolata
Provençaalse kalkoensaté

Vis
zalmfilet / gemarineerd
kabeljauwhaasje / gemarineerd
scampibrochette / look / special
keurslagerscampi XXXL
papillot zalm fijne groenten
papillot  kabeljauw Italiaans
sardientjes
gemarineerde zeebaars
zalmsaté
st.-jakobssaté

EXTRAS
aardappel met kruidenboter

pulhofpatatjes
Provencepatatjes

frieten
aardappelsalade

taboulé de Provence
utopiasalade

pasta chefsalade
bbq pastasalade

quinoa tricolore
parel

ROSE WIJN
Aix:  € 16.00   /   € 31.50 
Fuenteseca rosado: € 8

C de Camplong: € 13
Le secret de Saint-Pierre: € 10

Blush:  € 9

NIET TE VERGETEN
houtskool
briquetten

Hebt u graag dat wij uw feest of bbq thuis komen verzorgen 
neem even contact op aub. tel 03.2303434


