Specificatie Barbecue Menu DeLuxe
Algemene informatie
Gekoeld bewaren Vlees bij maximaal 4 °C Houdbaarheid Onze producten zijn te gebruiken tot: zie kratkaartje
Bereiding Vlees goed verhitten voor consumptie Let op! Let op bij kip en kalkoen, geef schadelijke bacteriën geen
kans. Zorg daarom dat deze bacteriën niet via de verpakking, uw handen of het keukengerei in uw eten terecht komen.
Maak dit vlees door en door gaar om deze bacteriën uit te schakelen Voor meer informatie AZ Barbecue & Gourmet
Partyservice B.V. Kronenbergweg 11 5976 NV Sevenum

Gemarineerde varkenshaasmedaillons aan spies
Ingrediënten 89% varkensvlees, koolzaad olie, specerijen, zout, palmvet, rietsuiker, citroensappoeder
Allergenen - Hoeveelheid 85 g
Voedingswaarde per 100g
Energie

: 725,5 kJ

Koolhydraten

: 1,3 g

: 173,3 kcal

- waarvan suikers

: 0,9 g

Vetten

: 9,5 g

Eiwitten

: 20,6 g

- waarvan verzadigde vetzuren:

: 1,9 g

Zout:

: 1,4 g

Verse hamburger
Ingredïenten Rundvlees (43%), Varkensvlees (43%), water, paneermeel (bevat tarwe, rogge), zout, groenten(ui, prei,
paprika, kool), kruiden en specerijen(koriander, peper, gember, foelie), glucosestroop, antioxidant(E300). Allergenen
Bevat gluten(Tarwe, Rogge) Hoeveelheid 80-100 g
Voedingswaarde per 100g
Energie

: 820.88 kJ

Koolhydraten

: 4,05 g

: 196.79 kcal

- waarvan suikers

: 0,39 g

Vetten

: 12.45g

Eiwitten

: 16,93 g

- waarvan verzadigde vetzuren:

: 5,32 g

Zout:

: 1,1 g

Kalkoentournedos omwikkeld met ontbijtspek
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Ingrediënten kalkoenvlees (55%), spek (33%)(varkensvlees, zout, water, stabilisator (E450,E451,E500),
antioxidant(301,E331,E316), conserveermiddel (E250,E252,E262), rookaroma, E621), water (7%), rundereiwit,
glucosesiroop, stabilisator (E451, E450, E262, E331), zout, antioxidant (E301, E300)
Allergenen bevat rundvlees en varkensvlees- Hoeveelheid 85 g
Voedingswaarde per 100g
Energie

: 725,5 kJ

Koolhydraten

: 1,3 g

: 173,3 kcal

- waarvan suikers

: 0,9 g

Vetten

: 9,5 g

Eiwitten

: 20,6 g

- waarvan verzadigde vetzuren:

: 1,9 g

Zout:

: 1,4 g

Gemarineerde kogelbiefstuk
Ingrediënten rundvlees (92%), koolzaadolie, keukenzout, tomatenpoeder, fructose, specerijen, suiker, palmvet,
natuurlijk aroma Allergenen - Hoeveelheid 80-100 g
Voedingswaarde per 100g
Energie

: 664,52 kJ

Koolhydraten

: 1,4 g

: 158,72 kcal

- waarvan suikers

: 1,3 g

Vetten

: 7,12 g

Eiwitten

: 22 g

- waarvan verzadigde vetzuren:

: 1,41 g

Zout:

:1g
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Italiaanse spies
Ingrediënten 44% varkensvlees, 19% salami (60% varkensvlees, varkensspek, varkenscollageen, zout, dextrose,
rookaroma, antioxidant: E301, conserveermiddel: E250, specerijen (knoflook, peper), kleurstof: E120), 13% paprika,
water, 9% ui, kruiden en specerijen, kaas (Cheddar, emulgator: E339) (LACTOSE) (MELK), voedingszuren: E262,
E325, zout, gedroogde groenten (knoflook, paprika, ui), TARWEzetmeel (GLUTEN), MELKeiwit, stabilisator: E451,
SOJA-eiwit hydrolysaat, antioxidant: E300, maltodextrine, antiklontermiddel: E551, gistextract, kleurstof: E160c.
Allergenen Bevat: Gluten, melk, lactose en soja Hoeveelheid 80 g
Voedingswaarde per 100g
: 600,9 kJ

Koolhydraten

: 2,5 g

: 143,5 kcal

- waarvan suikers

: 1,2 g

Vetten

: 8,7 g

Eiwitten

: 13,5 g

- waarvan verzadigde vetzuren:

: 3,2 g

Zout:

: 1,6 g

barbecue.nl | Lekker makkelijk!

Energie

V-190316

