BBQ folder

Brochettes
Kipbrochette

Kipbrochette natuur

Kipbrochette gemarineerd

Kipbrochette gemarineerd
ajuin en paprika

Hawaïbrochette
gemarineerd

Brochette van kipfilet zonder
marinade met ajuin en paprika

Brochette van gemarineerde
kipfilet met ajuin

Brochette van gemarineerde
kipfilet met ajuin en paprika

Brochette van gemarineerde kipfilet met ananas en geconfijte rode
bigarreaux kers

nr. 140

nr. 154

nr. 1544

nr. 583

Eurokipstick paprika

Eurokipstick curry

Limoenbrochette
gemarineerd

Kipbrochette indian curry

Brochette van kipfilethaasje met
een paprika marinade

Brochette van kipfilethaasje met
een curry marinade

Brochette van gemarineerd kippenbillenvlees met limoen

Brochette van gemarineerde
kipfilet met indian curry marinade
en met ajuin

nr. 153

nr. 162

nr. 1210

nr. 1546

Kippenballetjes spies

Kaasballetjes met
spek gemarineerd

Midwingbrochette
gemarineerd

La Belle Flamande
brochette

Brochette van voorgegaarde
kippenballetjes met bombay
marinade

Brochette van voorgegaarde kippenkaasballetjes met indian curry
marinade en met spek

Brochette van gemarineerde
midwings

Brochette van gemarineerd
billenvlees La Belle Flamande
met courgette en tomaat

nr. 251

nr. 2513

nr. 8531

nr. 960
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Kalkoenbrochette

Lamsbrochette

Kalkoenbrochette
natuur

Kalkoenbrochette
gemarineerd

Lamsbrochette natuur

Lamsbrochette
gemarineerd

Brochette van kalkoenfilet zonder
marinade met ajuin en paprika

Brochette van gemarineerde kalkoenfilet met ajuin en paprika

Brochette van lamsheupjes zonder
marinade met ajuin en paprika

Brochette van gemarineerde lamsheupjes met ajuin en paprika

nr. 223

nr. 224

nr. 752

nr. 723

Gehaktbereidingen

Kippenmerguez

Grillworst natuur

Grillworst paprika

Gevulde zoete puntpaprika

Chipolataworst met pittig gekruid
kippengehakt

Grillworst van gekruid kippengehakt

Grillworst van gekruid kippengehakt met paprika kruiden

Zoete puntpaprika gevuld met
gekruid lamsgehakt, kaas, olijven
en zongedroogde tomaten

nr. 196

nr. 949

nr. 134

nr. 1690

Kippenburger natuur

Kippenburger met spek

Lenteburger

Lams epigram

Burger van gekruid kippengehakt

Burger van gekruid kippengehakt
met gerookt spek afgedopt met
kruiden

Burger van gekruid kippengehakt
met kaas, zongedroogde tomaten
afgedopt met kruiden

Burger van gekruid lamsgehakt
afgedopt met kruiden

nr. 165

nr. 158

nr. 1427

nr. 184

Kip kaasburger

Italiaanse steakburger

BBQ-worst

BBQ-worst met spek

Gepaneerde burger van gekruid
kippengehakt met kaas

Gepaneerde burger van gekruid
kippengehakt met Italiaanse
kruiden

Gegaarde kippenpens

Gegaarde kippenpens met
gerookt spek

nr. 1510

nr. 1426

nr. 1771

nr. 8360

www.eurokip.be

Gemarineerde producten

Spekhaasjes gemarineerd

Kippenoesters

Mini-orloffgebraad

Drumsticks gemarineerd

Gemarineerde kipfilethaasjes met
gerookt spek

Gemarineerde tournedos van
kipfilethaasjes

Gemarineerd kippenbillenvlees met
kaas en ham

Gemarineerde kippenonderbouten

nr. 8523

nr. 249

nr. 193

nr. 126

Kippenbouten gemarineerd

Kippenvleugels getipt
gemarineerd

Vleugelbout gemarineerd

Kipfilet gemarineerd

Gemarineerde
kippenkoteletten

Gemarineerde tweeledige
kippenvleugels

Gemarineerde vleugelboutjes

Gemarineerde kipfilet

nr. 128

nr. 133

nr. 190

nr. 9901

Kalkoenfilet gemarineerd

Aperoboutjes gemarineerd

Gemarineerde kalkoenfilet

Gemarineerde aperoboutjes
(opgetrokken 1ste lid van de
vleugel)

nr. 990

nr. 183

Gekruide producten

Drumsticks gekruid

Kippenbouten gekruid

Kippenvleugels getipt
gekruid

Gekruide kippenonderbouten

Gekruide kippenkoteletten

Gekruide tweeledige
kippenvleugels

Gekruide vleugelboutjes

nr. 1262

nr. 1263

nr. 1861

nr. 1902

Gemarineerde spare ribs
gegaard

Aardappelsla

Aardappelen gekookt

Vleugelbout gekruid

Varia

Konijnrollade
Gemarineerde konijnfilet opgerold
met Italiaanse kruiden, bruscetta
en rozemarijn

Gemarineerde spare ribs gegaard

Gekookte aardappelen gemengd
met mayonaise, ajuin en peterselie

Gekookte aardappelen

nr. 322

nr. 529

nr. 977

nr. 976

Lams- en rundsvlees
Lamsfilet
Lamskroon
Lamsheupjes / lamszieltjes
Lamszadel 0 rib
Lamszadel 0 rib gezaagd (DV)

nr. 737 / 7370
nr. 738 / 7380
nr. 744 / 7442
nr. 753 / 7532
nr. 745

Ierse zesrib zonder been
Ierse uitgebeende entrecote
Ierse filet zonder ketting
Blackmoran runderribeye
Blackmoran runderstriploin
Limousin runderstriploin

nr. 781
nr. 782
nr. 783
nr. 7811
nr. 7821
nr. 7822
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