Keurslagerij Hans Mutsaers
Keurslagerij Hans Mutsaers is al ruim 20 jaar hét
vertrouwde adres voor ’t lekkerste vlees,
de ambachtelijkste vleeswaren, huisgemaakte
schepsalades en vers bereide kant-en-klaar maaltijden. Ook voor de smakelijkste ideeën en de beste
bereidings- adviezen en tips helpen wij u graag.

Kookstudio ’t Kookhuysch
In onze prachtige kookstudio verzorgen wij
kookworkshops voor groepen van 8 tot 18 personen. Samen koken staat bij ons centraal. Onder
begeleiding van de kok bereidt u aan 2 grote
kookeilanden samen een bijzonder en smakelijk
4-gangen diner. ’t Kookhuysch is ideaal voor bedrijfsuitjes, familiereünies en vriendengroepen. Voorafgaand aan de
kookworkshop kunnen wij u tevens groepsactiviteiten aanbieden.
Wij informeren u graag over de diverse mogelijkheden.

Koken op locatie
Op iedere gewenste locatie bereiden wij ter plaatse voor u en uw gasten overheerlijke, met zorg
gekozen gerechten. Ook nemen wij graag voor u
de gehele organisatie uit handen. Voor uw feest,
receptie, bruiloft of zakelijke bijeenkomst kunnen
wij alles verzorgen; van tent tot kandelaar. Met veel
passie en enthousiasme maken wij úw wensen waar!

Klantgerichte catering
Keurslagerij Hans Mutsaers is hét adres bij uitstek
voor complete catering; van borrelgarnituur en
hors d‘oeuvres tot koude-buffetten aangevuld met
warme gerechten en hapjes-buffetten. Al onze gerechten worden in eigen keuken vers bereid, zodat
wij geheel op maat en naar úw wensen de catering
kunnen verzorgen.

Keurig belegde broodjes
Wij verzorgen en bezorgen de verrassendste lekkerste broodjes voor uw lunch of zakelijke
bijeenkomst op uw gewenste locatie en tijdstip.
Alle vers afgebakken broodjes worden rijkelijk
belegd met onze (h)eerlijke ambachtelijk bereide
vleeswaren, huisgemaakte salades en specialiteiten
van úw keurslager.

Belegde
broodje s
Er zijn slagers en er zijn Keurslagers. Keurslagerij
Hans Mutsaers is al ruim 20 jaar een vertrouwde
naam die staat voor hoogwaardige kwaliteit,
betrouwbaar ambachtelijk vakmanschap en een
hoge mate van klantvriendelijkheid. Al onze
producten worden met passie en gevoel voor
een (h)eerlijke smaak bereid in eigen keuken en
worstmakerij.

Keurslagerij Hans Mutsaers is ook úw adres voor
verse, ambachtelijke en rijk gevulde broodjes.

Kijk snel in deze folder, maak uw keuze en
bestel!

Kijk snel in deze foldeerl, !
maak uw ke uze e n be st

Keizerlijke barbecues
Wij verzorgen uw barbecue en reepjesfestival met
de grootst mogelijke passie. Al onze vleessoorten
en heerlijke spiesen komen uit onze eigen keuken.
Deze kunnen uiteraard worden aangevuld met
onze ambachtelijke salades en sauzen. Barbecueën
op locatie voor u en uw gasten behoort ook tot de
mogelijkheden, wij nemen graag uw zorg uit handen.
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De allerlekkerste broodjes
úw keurslager Hans Mutsaers!
Rijkelijk belegde broodjes
met onze ambachtelijk bereide
vleeswaren

Rijkelijk belegde broodjes
Met de specialiteiten
van uw Keurslager

U kunt kiezen uit een wit of
bruin stokbroodje.

Stokbroodje carpaccio
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Vers gebraden
Uit eigen keuken

Keurslagers achterham
Ouderwets gerookte

Rauwe ham
Mild gezouten

Coburger
Oven gebakken

Kipfilet

Met passie bereide sappige

Fricandeau
Ambachtelijk bereide

Snijworst

Zachte

Leverkaas

Warm gerookte zalm met een zachte verse dille dressing.

Stokbroodje martino

Salami

Stokbroodje serranoham

Zo uit de oven

Zelf geïmporteerde Spaanse serranoham met zongedroogde
tomaatjes, een rood uitje en huisgemaakte mozzarella-crème.

Originele

Roompaté

Stokbroodje gerookte zalm

Martino filet americain met fijngesneden augurkjes, een
gekookt eitje en een huisgemaakte martino dressing.

Verrassend lekkere
Romige

Huisgemaakte beenham met knapperige ijsbergsla,
fijngesneden augurkjes en een heerlijke dressing.

Hongaarse

Krokant gebraden
gehakt

Kalkoen met uitjes

Het zachtste rundvlees met vers geroosterde pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas en huisgemaakte dressing.

Stokbroodje beenham

Rosbief

Bretonse kiprollade

Met verse kruiden
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Mortadella

Stokbroodje gerookte kipfilet
Met oude kaas-tapenade en fijn gesneden bleekselderij.

Italiaanse bol ’t Kookhuysch

Jong belegen kaas

Parmaham met een kroontje, pesto verde van ’t huis, vers
geroosterde pijnboompitjes, mozzarella, vlokjes Parmezaanse
kaas en een fantastische huisgemaakte dressing.

Heerlijke gerijpte

Italiaanse bol vitello tonato

Zachte

Oude kaas

Zachtjes gegaarde kalfsfricandeau met een huisgemaakte
tonijn-truffel dressing en een vleugje oude sherry.

Italiaanse bol carpaccio filet

Rijkelijk belegde broodjes
met onze ambachtelijk bereide
salades
U kunt kiezen uit een wit of
bruin stokbroodje.
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Echt de allerlekkerste

Huisgemaakte

Filet americain

Eitje-preitje salade

Dé smaaksensatie

Heerlijke

Filet americain
speciaal
Gevuld met veel rundvlees

Bouillonsalade
Laat u verrassen

Warm gerookte
zalmsalade
Goed gevulde

Wilde zalmsalade

Scharrel kipsalade
Vers bereide

Scharrel eiersalade
Lekkere romige

Kip-curry salade
Pikante

Kip-kerrie salade
Indische

Kipsaté salade

Speciaal bereide filet van ’t zachtste vlees met vers
geroosterde pijnboompitjes, vlokjes Parmezaanse kaas en
onze huisgemaakte fris-zoete carpaccio dressing.

Italiaanse vegetarische bol
Mozzarella, notensla, Italiaanse zongedroogde tomaatjes en
pesto verde van ’t huis.

Wat wilt u drinken
bij uw broodje?
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Flesjes (0,5 l): Coca Cola (-light/-zero), Fanta (-light),
Ice-tea, Sprite, Spa rood/blauw

Staat uw favoriete broodje er niet

bij? Vraag het ons!

Heeft u uw keuze gemaakt?
Geef uw bestelling aan ons door!
tel: 0416 - 34 14 48 / fax: 0416 - 34 12 23
info@mutsaers.keurslager.nl
www.mutsaers.keurslager.nl
Vanaf 15 euro komen wij uw bestelling gratis brengen, onder
dit bedrag vragen wij een kleine vergoeding van 2,50.

