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Een uitgave van SLAGERIJ
VERSTAPPEN voor lekkerbekken en personen die
houden van een lekkere
BBQ!
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Aperitiefhapjes

Worsten en hamburgers

Spiesje van grillworst 				
0,80€/st
Spareribbetje					0,65€/st
Aperoworstje					0,45€/st
Apero Breydelspek 				0,50€/st

Barbecueworst 			
1,10€/st
Merguezeworst			
1,25€/st
Zwarte pens				 8,50€/kg
Witte pens				13,15€/kg
Rundshamburger 			10,20€/kg
Kippenburger 				10,75€/kg
Spekburger 				10,75€/kg

Runds:

Gemarineerde tournedos 			
17,95€/kg
Côte à l’os 					15,00€/kg
Entrecote 					15,95€/kg
Chateaubriand 					22,95€/kg
Ribeye 						14,95€/kg

Brochetten

Gemarineerde saté			11,95€/kg
Gemarineerde kipsaté			11,75€/kg
Gemarineerde kalkoensaté		
12,95€/kg
Zuiderse scampispies 4st. 		
3,50€/st
Balletjesbrochette			
1,90€/st

Varken:

Toscaans varkenshaasje met spek 		
15,95€/kg
Casslerrib met been 				
13,95€/kg
Voorgebakken en gemarineerde spareribs
10,50€/kg
Gemarineerd varkenslapje			11,50€/kg
Gemarineerde kotelet				 9,95€/kg
Breydelspek					13,85€/kg

Groentenassortiment

Gevogelte

Groenten Classic

		
5,30€/pers.
geraspte wortelen, mix van tomaten,
komkommersalade, pasta met ham,
salade van het huis, huisbereide aardappelsla

Gemarineerde kipfilet				11,75€/kg
Voorgebakken drumstick 			
7,95€/kg
Voorgebakken kippenbil 			
7,25€/kg

Lamsvlees

Groenten Extra

Gemarineerde lamskotelet			17,95€/kg
Gemarineerde lamskroon			33,50€/kg
Gemarineerde lamsfilet			24,95€/kg

Vis

Zalmmoot in romige groentenpapilotte		
Forel met citroen en kruidenboter		

		
6,95€/pers.
geraspte wortelen, mix van tomaten,
komkommerblokjes, Italiaanse pastasalade,
salade van het huis, aardappelsalade, boontjes

3,75€/st
3,50€/st

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Voorgebakken kippenbout

Gemarineerde steak

Gemarineerde rundstournedos

Gemarineerde saté

Breydelspek

Gemarineerde kipfilet

Bbq worst

Gemarineerde kipfilet

Gemarineerde scampibrochette

3,80 €/st

Bbq worst

Gemarineerd varkenshaasje
met spek

7,00€/st

11,00 €/st

BBQ formule
Voor groepen vanaf 25 personen, lekker en goedkoop bbq’en, het kan!!!!!

*4 stukken vlees per persoon: Bbq worst, gemarineerde kipfilet, rundshamburger, breydelspek
*Groentenschotel: geraspte wortelen, mix van tomaten, komkommerblokjes, pasta met ham,
			
salade van het huis, huisbereide aardappelsla
*Sauzenbuffet: cocktail, tartaar, bbq, curry
*Borden, bestek en servetten

Eventueel bij te bestellen
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Als het zonnetje niet wil schijnen...
...Heerlijke schotels voor binnen.

Huisbereide aardappelsalade 				
7,50€/kg
Pasta met ham 						 8,95€/kg
Italiaanse pastasalade 					15,95€/kg
Salade van het huis 					
12,95€/kg
Gestoomde boontjes 					 8,50€/kg
Slamengeling						16,95€/kg
Gekookte eitjes 					
0,35€/st
Gebakken krielaardappel 				
8,75€/kg
Stokbrood 						 1 ,80€/st
Ciabatabrood 						 2,10€/st
Karrewiel						 2,50€/st
Mini botertjes				
		
0,15€/st
Kruidenboter 						 2,50€/st

Fondue 							8,75€/pp
Rundstournedos, varkenshaasje, kip krokant, chipolataworstje,
trio van gepaneerde balletjes, spekvinken

teppanyaki 						10,50€/pp
Gem. Chateaubriand, gem. scampibrochetten, gem. kipfilet,
gem. lamskroontje, gem. pitavlees, gem. varkenshaasje,
breydelspek, gem. zalm

Kinderfondue 						4,50€/pp
Gepaneerde gehaktballetjes, kippenblokje, kalfsworstjes, lolly

Desserts:

Gourmet 							9,75€/pp
Rundstournedos, varkenshaasje, kipfilet, Breydelspek,
kalfsworstje, cordon bleu, kippenburgertje

Verse fruitsla 						2,50€/st
Roomrijst met fruit 					2,50€/st
Tiramisu 						3,00€/st
Rijstpap met bruine suiker				
1,90€/st
Chocolademouse 					3,00€/st
trio van Mini desserts 					
4,50€/st

Kindergourmet 						5,00€/pp
Kipfilet, kippenburgertje, kalfsworstje, spekje, lolly

Steengrill 							10,75€/pp

Diverse

Huur borden + bestek (mag vuil terug) 		
Huur professioneel bbq toestel (proper terug )		
Huur professioneel bbq toestel (vuil terug) 		
Houtskool steeds voorradig

Zomerbuffet (min. 6 pers.) 			

Chateaubriand, varkenshaasje, kipfilet, kalfsfilet, kalfsworstje,
lamskroon, Breydelspek, pitavlees.

1,20 €/st
15,00 €/st
40,00 €/st

18,00€/pp
Duet van gerookte vis, tomaat vergezeld van grijze garnalen,
perzik met tonijn, gepocheerde zalm met cocktailsaus,
kippenboutjes, Ardeense ham met meloen en aspergerolletjes

BBQ “TIPS EN TRICKS”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewaar vlees zo lang mogelijk gekoeld.
Was je handen met zeep voor, tijdens en na het barbecueën.
Zet een waterspuit (bloemensproeier) klaar om de vlammetjes te doven.
Een short en handschoenen tot aan de elleboog bieden goede bescherming
bij het bakken.
Gebruik het best kokosbriketten. Die branden langer en ontvlammen niet zo
vlug als er sap of vet op druipt.
Zorg dat je altijd een emmer zand in de buurt hebt om eventueel een brandje
vlug te kunnen blussen.
Kleine vlammetjes kan je ook doven door een handvol zout in de kolen te
smijten.
Leg gaar vlees en rauw vlees niet op hetzelfde bord.
Keer je vlees niet om met een vork maar gebruik hiervoor een vleestang,
dit zal ervoor zorgen dat je vlees sappiger blijft.
Houd kinderen steeds op een afstand, zij worden aangetrokken door het vuur.

Nog vragen aangaande BBQ? Wij helpen je graag verder...
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