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PURE PASSIE EN
VERANTWOORD VLEES
EN VLEESPRODUCTEN
Ik kies heel bewust voor verantwoord vlees, omdat ik
alleen wil werken met vlees afkomstig van dieren welke
een goed en gezond leven hebben gehad. Deze in
Nederland en directe regio grootgebrachte dieren zijn
onder IKB regelgeving gezond, diervriendelijk en duurzaam
gehouden.

Digitale slagerij
Bezoek onze vernieuwde webwinkel – altijd open! Bestel alles voor de BBQ,
uw wekelijkse boodschappen of de partypan/hapjes voor een feestje nu via de
webwinkel. Bezoek snel: online.keurslager.nl/gossens

Het vlees afkomstig van deze dieren wordt als vers vlees
direct verkocht uit de toonbank en onder eigen receptuur
verwerkt in gehaktproducten, maaltijden’, vleeswaren en
salades, hierin kan ik mijn persoonlijke “pure passie” tot
recht laten komen.
Kortom, de beste gegarandeerde basis “van boer tot uw
bord“ als versproduct en verwerkt tot tal van producten
waar ik volledig achter sta!
Wilt u inhoudelijke informatie over de herkomst van ons
vlees vraag dan naar de div. digitale links.
Naast de wettelijke regelgeving wordt ik als Keurslager,
jaarlijks onaangekondigd gecontroleerd op mijn
bedrijfsvoering en hygiëne, jaarlijks moeten en willen we
het certificaat behalen. Dit om u als klant, met mijn pure
passie te voorzien van goed en lekker vers vlees en
vleesproducten.

Like onze facebookpagina
om actuele informatie
te volgen.
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Wij staan voor een duurzame bedrijfsvoering. Onze missie is om iedereen in Valkenswaard en omstreken bewust te maken
van lekker én verantwoord eten. Vers en met pure ingrediënten. Genieten en beleven begint bij Keurslager Gossens!
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BBQ PAKKETTEN
Naast al het mogelijke maatwerk, afgestemd op uw
persoonlijke wensen, presenteer ik u hierbij onze drie
toppers. Wilt u meer keuzemogelijkheden zien om te
oriënteren voor maatwerk bezoek dan de website.
Ook in de winkel kan ik u persoonlijk de
mogelijkheden tonen en toelichten.

Joost Populair
Maak een keuze uit de 8 BBQ vleesproducten,
4 stuks per persoon.
• Varkenshaassaté 2 stokjes • Kipsaté 2 stokjes
• Hamburger, Barbecueworstje • Gemarineerd speklapje
• Gemarineerde karbonade • Shaslick varkensvlees
• Kipspies voorgegaard.
per persoon 7,95
Maak gebruik van het all-in pakket voor € 7,95.
Bestaande uit: • Huzarensalade • Aardappelsalade
• 2 soorten rauwkost • 3 soorten saus • Brood & boter
• Luxe wegwerpbord en een bestekpochette.

Joost Luxe
Maak een keuze uit de 8 BBQ vleesproducten,
4 stuks per persoon.
• Varkenshaassaté 2 stokjes • Kipsaté 2 stokjes
• 100% runderhamburger • Black Angusburger,
• Biefstukspies met grove peper • Varkensmedaillon,
• Kipspies voorgegaard • Gemarineerde kipfilet.
per persoon 9,50
Maak gebruik van het all-in pakket voor € 7,95.
Bestaande uit: • Huzarensalade • Aardappelsalade
• 2 soorten rauwkost • 3 soorten saus • Brood & boter
• Luxe wegwerpbord en een bestekpochette.

Joost Large
Maak een keuze uit de 8 BBQ vleesproducten,
4 stuks per persoon.
• Varkenshaas duo • Varkenshaassaté 2 stokjes
• Kipsaté 2 stokjes • spareribs voorgegaard
• 100 % runderhamburger • Chipolataworst
• Gemarineerde kipfilet • Solo Mio Biefstukspies.
per persoon 11,95
Maak gebruik van het all-in pakket voor € 7,95.
Bestaande uit: • Huzarensalade • Aardappelsalade
• 2 soorten rauwkost • 3 soorten saus • Brood & boter
• Luxe wegwerpbord en een bestekpochette.

Bij een bestelling vanaf
20 personen gratis gebruik
van gasbarbecue incl. gas,
ter waarde van € 29,50.
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DE SMOKER
In zomerse sferen samen genieten van de lekkerste,
authentiek bereide barbecuespecialiteiten. Tijdens een
privéfeestje, zakelijke bijeenkomst, clubmeeting of
buurtevenement. Met de Smoker, de opvallende en
indrukwekkende Amerikaanse barbecue, geeft Keurslagerij
Gossens smullen in groepsverband een nieuwe dimensie.

elke party wordt een doorslaand
en bovenal smakelijk succes!
De imposante Smoker, gebouwd op een aanhangwagen van
liefst 5,5 meter lang, staat voor een ultieme en ongekende
barbecuebeleving. Dankzij zijn grootte en veelzijdigheid is
deze sluitbare Amerikaanse krachtpatser uitermate geschikt
voor grote gezelschappen. Tot wel 200 personen! Grote en
kleine vleesdelen, groenten en brood: met de Smoker tovert
u voor uw gasten in een mum van tijd de lekkerste
barbecuespecialiteiten op tafel!
Hoe werkt het?
De kracht van de Smoker zit hem in de speciale vuurbox,
waarin met gedroogd hout of houtskool een vuur wordt
gestookt. De indirecte hitte en de rook van het hout of de
houtskool zorgen er vervolgens voor dat de gerechten een
heerlijke, aromatische smaak krijgen. Doordat het vuur is

gescheiden van de etenswaren wordt aanbranden bovendien
voorkomen. Naast het barbecuegedeelte is de Smoker
tevens voorzien van een apart compartiment, de perfecte
plek om reeds gegrilde lekkernijen warm te houden of
producten te bereiden die een langzame garing behoeven.
Compleet verzorgd
Om goed en veilig met de Smoker te kunnen werken, zijn
speciale vaardigheden en een ruime standplaats vereist.
Keurslagerij Gossens geeft u hierover dan ook vooraf heldere
instructies. Afhankelijk van onder meer de groepsgrootte
bieden wij zelfs een complete personele ondersteuning op
locatie. Daarmee nemen wij u alle zorgen rondom de
organisatie van uw barbecue uit handen. Van het begin tot
het eind.
Voorwaarden
De Smoker is in combinatie met de productlevering door
Keurslagerij Gossens per dag te huur voor groepen van 25
personen of meer. Afhankelijk van de groepsgrootte is een
staffelkorting mogelijk. Wij informeren u graag over de
ruime mogelijkheden en doen u altijd een passend voorstel
om uw party tot een succes te maken. Daarnaast stellen wij
in overleg met u graag een barbecuearrangement op maat
samen.
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gourmet
en fondue
Gezellig gourmetten
en fonduen

Gourmetten is gezellig samen aan tafel eten terwijl u
geen lange voorbereiding in de keuken nodig heeft. Wij
maken de schotels op schalen voor 3 of 4 personen zodat
u ze makkelijk kunt verdelen over de tafel. Ook maken wij
wildgourmetschotels.

Gourmetschotel standaard
p.p. 8 stukjes vlees. ± 250/300 gram.
• 2 biefstukjes • 2 varkenshaasstukjes • 2 kipfilet
• 1 hamburgertje • 1 gehaktvariant
per persoon

6,95

Gourmetschotel de Luxe
p.p. 8 stukjes vlees. ± 250/300 gram.

PARTYPAN
De partypan is een elektrische tafelpan met een doorsnede
van 55 cm, waarmee heerlijk en gezond gegeten kan
worden.
U kunt er alle vleessoorten in bakken zonder vet of olie,
waardoor de smaak van het vlees gehandhaafd blijft. U
kunt natuurlijk ook uw aardappeltjes en verse bakgroenten
meebakken. Ook zorgen wij voor uw koude en warme
sauzen, stokbrood en kruidenboter.
De pan kan zowel binnen als buiten worden gebruikt,
is veilig en houdt uw huis vrij van nare geurtjes.
Tevens is de pan gemakkelijk schoon te maken.
Vanaf 10 personen

• 2 kogelbiefstukjes • 2 varkenshaasstukjes • 2 kipfilet
• 1 kalfsoester • Runderburgertje.
per persoon 8,95

Fondueschotel
p.p ± 250 gram vlees.
• Biefstuk • varkensvlees • Kipfilet
• Gehaktballetje • Minivinkjes.
per persoon 6,95

All-in pakket gourmet, fondue, steengrill
• Huzarensalade
• Bistrokrieltjes
• Wokgroenten
• 3 soorten sausjes

• 2 soorten rauwkost
• Champignons
• Gesneden ui
• Stokbrood en kruidenboter
per persoon 7,95
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De partypan
Leuk, lekker en gezond

Partypan
• Vleesgerechten
• Biefstuk,
• Varkenshaas
• Kipfilet
• Reepjesvlees

• Hamburgers
• Grillworst
• Beenham
• Beefburgers
• Bistrokrieltjes

Bijgerechten
• Wokgroenten
• 3 soorten rauwkost
• Vers fruit
• Cocktailsaus

• Knoflooksaus
• Mexicaanse saus
• Diverse soorten stokbrood
en kruidenboter
per persoon 15,95

Gossiemijne da’s lekker!
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BUFFETTEN

Borrelplanken

Naast al het mogelijke maatwerk, afgestemd op uw
persoonlijke wensen, presenteer ik u hierbij onze drie
toppers. Wilt u meer keuzemogelijkheden zien om te
oriënteren voor maatwerk bezoek dan de website.
Ook in de winkel kan ik u persoonlijk de
mogelijkheden tonen en toelichten.

Geeft u een feestje of aangeklede borrel, hiervoor bieden
wij u naast het bekende maatwerk twee goed gevulde
borrelplanken aan.

Koud buffet vlees
• Huzarensalade
• Beenham/asperge
• Paté/preiselberen
• Gebraden kipfilet
•	Mediterraanse rauwe
hamsoorten met garnituur
• Italiaanse worstsoorten
• Gebraden rosbief
•	Carpaccio opgemaakt met
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en mosterd dille dressing

• Gevuld eitje
• Tomatensalade
•	Diverse rauwkostsalades
en verse sla
• Vers fruit
•	Diverse soorten stokbrood,
vers van de bakker
• Kruidenboter en aioli
per persoon

12,90

Stamppottenbuffet vanaf 15 personen
•	Boerenkool-, zuurkool- en
wortelstamppot
•	Gehaktballen met jus,
hachee en rookworst

•	Stoofpeertjes en
appelmoes
Wilt u graag een andere
stamppot, dat kan in overleg

per persoon 15,50
vanaf 30 personen 13,50

OP ONZE WEBSITE VINDT U EEN
UITGEBREIDER ASSORTIMENT
AAN BUFFETTEN
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Aziatisch Buffet vanaf 15 personen
•	Nasi en bami
• Saté Ajam in satésaus
• Babi - of Ajam pangang
• Kippendijen in sesamsaus
• Verse atjar

•	Gado gado (Indisch groentegerecht)
• Kroepoek, sambal
per persoon 17,50
vanaf 30 personen 15,50

Borrelplank ‘Ik hou van Holland’
Gevarieerde snackschotel met:
• Kaasblokjes
• Grillworst
• Metworst
• Gehaktballetjes,
• Mini kipspiesjes
• Augurk en Amsterdamse uien
• Oude kaas
• Cervelaat en boerenham
voor 8 personen

30,00

Borrelplateau ‘Mediterraans’
Gevarieerde snackschotel met:
• Diverse kaasblokjes en Brie
• Luxe Spaanse en Italiaanse worst- en hamsoorten
• Pikante gamba’s
• Kipspies sesamsaus
• Olijven
• Peppadews
• Zongedroogde tomaatjes
voor 8 personen

35,00

Gossiemijne da’s lekker!
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Hollandse pot

• Oma’s stoofpotje van gestoofd rundvlees
met sperziebonen • Jachtschotel van gestoofd
rundvlees met krieltjes • Hachee van gestoofd
rundvlees met rodekool en haricoverts met spek
• Witlofschotel met ham en kaas • Broccolischotel
met kip • Prei-bal schotel met gehaktballetjes

MAALTIJDEN
Maaltijd in vier stappen
Keurslager Culinair maaltijden bieden voor ieder wat wils,
omdat de maaltijden helemaal zelf samen te stellen zijn.
In vier gemakkelijke stappen kiest u een portiegrootte,
een thema (Hollands, Italiaans of Oosters) en combineert
u de bijbehorende gerechten. U kunt uw maaltijd daarna
helemaal compleet maken met soep, een bakje rauwkost.

VERS BELEGDE
BROODJES
Onze vleeswaren & salades komen
uit eigen worstmakerij, 100% smaakgarantie!

Broodje Vleeswaren
• Gezond
• Jong belegen kaas
• Tartaar
KLEIN
KLEIN
KLEIN
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50

MIDDEL
MIDDEL
MIDDEL
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50

GROOT
GROOT
GROOT
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50

Vaste aanbieding!
Elke vrijdag en zaterdag koopt u de
tweede en volgende maaltijd met

10% KORTING.

• Achterham
• Ham/kaas
• Parmaham
• Gebraden runderrollade
• Rauwe ham
• Runderrookvlees
• Gebraden fricandeau
• Rosbief
• Broodje halfom

Oosters
• Nasi met kip Peking of kipsaté • Bami met kip
Peking of kipsaté • Babi pangang van varkensvlees
• Kip kerrie met rijst • Ajam pangang van kip
• Indische mie met kip
• Indische stoof (rendang) van rundvlees

De maaltijden zijn verpakt in oven en magnetron
bestendige schaaltjes.
Bewaren in koelkast, zie houdbaarheid,
bewaren in de diepvries, tot 3 maanden.

Gossiemijne da’s lekker!
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• Flevoham
• Gebraden gehakt
• Roompaté
• Filet americain

Gossiemijne da’s lekker!

KEUZE UIT PISTOLET
WIT OF BRUIN
per stuk

325
11

SNACKS, SMEERSELS
EN HAPJES

VAST DAGELIJKS
VOORDEEL
Naast de wekelijkse landelijke
Keurslager aanbiedingen, te vinden via
www.gossens.keurslager.nl, kunt u
ook dagelijks kiezen uit de actuele
voordeelverpakkingen, Keurslager koopjes.
In de toonbank presenteren wij dagelijks
gevarieerde Keurslager koopjes tegen een
scherpe voordeel prijs.

Om gewoon samen of met vrienden iets lekkers te
gebruiken bieden wij veel verschillende producten,
te gebruiken als koud hapje, onze filet americain en
grillworst zijn hierin de toppers.
Ook een tapasschaaltje met o.a.
heerlijke serranoham is verkrijgbaar.
Vraag advies of bezoek de website.

Keurslagerij Gossens
-Joost de Ruijter-

Eindhovenseweg 42, Valkenswaard, Tel. 040-2018551
www.gossens.keurslager.nl

week kijk snel op:
Voor alle actuele aanbiedingen per

gossens.keurslager.nl/aanbiedingen

