De smaak te pakken

Gehaktbal

Naast de gewone ambachtelijke gehaktbal uit de jus, hebben
wij nog vele andere varianten.
Van de gehaktbal goud gebraden tot de gehaktbal speciaal met
verse uien.
Eventueel is er ook een gehaktbal van 100% rundvlees.
Alle gehaktballen zijn samengesteld uit natuurlijke grondstoffen.

Hamburger

Onze hamburgers zijn samengesteld uit puur rundvlees
of een combinatie van rund- en varkensvlees.
Naast de rauwe rundvlees hamburger hebben wij ook
voorgegaarde hamburgers in ons assortiment.

Gehaktstaaf

Diverse soorten gehaktstaven hebben wij in ons assortiment.
De gehaktstaaf pikant, de gehaktstaaf speciaal met verse uien,
de pittige gehaktstaaf of natuurlijk de runderfrik; een
100% rundvleesstaaf. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

Sparerib

Een sparerib van uitstekende kwaliteit.
Gemarineerd en gegrild volgens origineel Amerikaans recept.
Een sparerib met veel vlees aan de ribben.
Reeds voorgegaard, dus alleen nog even opwarmen
in magnetron of oven.
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De smaak te pakken

Hamburger

Gepaneerd

Een speciale lekkernij is onze gepaneerde hamburger.
Een royale hamburger van varkens- en rundvlees met een
paneerlaagje.
Verrassend lekker; gewoon eens wat anders.

Lihanboutje

De lihanboutjes bestaan uit lekker gekruid en gepaneerd
gehakt aan een stokje.
Nog op de traditionele ambachtelijke wijze vervaardigd en
samengesteld uit natuurlijke grondstoffen.

Soepballen
Miniballen

Deze mooie kleine soepballetjes van ca. 2,5 gram zijn
samengesteld uit varkens- en rundvlees, of alleen van puur rundvlees.

De miniballen zijn geschikt voor een bittergarnituur, catering en het
maken van snackspiesjes. Tevens zijn de miniballen ook te
consumeren als onderdeel van de maaltijd.

Specialiteiten
Stokburger:

Exootje:
Spek Snek:
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puur rundvlees, even op de bakplaat en klaar voor
op een stokbroodje.
puur rundvlees met oriëntaalse kruiden.
doorregen varkensvlees met een paneerlaagje.

.

v

a

n

o

s

c

h

-

b

v

.

n

l

