
Uit ons uitgebreide barbecue-assortiment kunt u geheel naar wens uw eigen barbecue samenstellen.  

Alle producten zijn van ambachtelijke kwaliteit en bereid van supermals Veluws vlees!

AANTAL PRODUCT VERKOOPPRIJS
Super satéstok (p.st.)
Portie saté (3 stokjes)
Shoarmavlees (p.st.)
Gemarineerde speklap (p.st.)
Voorgegaarde spareribs (p.st.)

Gemarineerde schouderkarbonade (p.st.)
Filetlapje (p.st.)
Voorgegaarde barbecueworst (p.st.)
Vleestrio (p.st.)

Gemarineerde biefstuk (p.st.)
Entrecote (p.st.)
Tournedosspies (p.st.)
Rundvleesspies (p.st.)
Hamburger (p.st.)

Drumstick (p.st.)
Voorgegaarde kipfilet (p.st.)
Portie kipsaté (3 stokjes)
Kip op stok (p.st.)
Sjoelschijven (p.st.)

Chicken ‘Lumberjack’ (p.st.)
Zalmmoot (p.st.)
Scampiespies (p.st.)
Spies met zalm en paprika (p.st.)
Shaslickspies (p.st.)

Hawaïspies (p.st.)
Kinderspies (p.st.)
Lamskoteletten (p.st.)
Lamsrack (p.st.)
Groentespies (p.st.)

€ 1,95
€ 1,95
€ 1,20
€ 0,85
€ 1,30

€ 1,60
€ 1,45
€ 0,89
€ 1,95

€ 1,90
€ 2,85
€ 3,95
€ 2,95
€ 0,89

€ 1,00
€ 1,85
€ 1,95
€ 1,85
€ 0,89

€ 1,85
€ 2,95
€ 1,85
€ 2,25
€ 1,45

€ 1,45
€ 1,00
€ 1,95
€ 2,45
€ 1,12

Z.O.Z.
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AANTAL PRODUCT VERKOOPPRIJS

Huzarensalade (p.p.)
Vleessalade (p.p.)
Kartoffelsalade (p.p.)
Zalmsalade (p.p.)
Boereneisalade (p.p.)
Rauwkostsalade (p.p.)
Stokbrood met kruidenboter (p.p.)
Diverse soorten saus (knoflook/barbecue/shoarma/whisky/saté)
Italiaanse broden met olijf, tomaat, meergranen en pesto (p.p.)

Verse vruchten cocktail (p.p.)
Aardappelschijfjes (p.p.)
Extra luxe borden en bestek (p.p.)
Porselein bord/bestek/servet (p.p.)

Barbecuepakket ‘Buurtbarbecue’
Hamburger/barbecue worst, 3 kipsatéstokjes, speklap en  
een shaslick (4 st. vlees p.p.)

Barbecuepakket ‘Barbecue Culinair’
Hamburger/barbecue worst, 3 varkenssatéstokjes,  
schouder karbonade, kipfilet en een shaslick (5 st. vlees p.p.)

Barbecuepakket ‘Barbecue De Luxe’
Biefstuk, super satéstok, zalmmoot, lamskotelet,  
tournedosspies (5 st. vlees p.p.)

Barbecuepakket ‘Barbecue Eigenwijs’
Keuze uit 5 van de onderstaande vleessoorten (p.p.):

 hamburger  barbecueworst
 speklap  schouderkarbonade
 kipfilet  varkens- of kipsaté (3 stokjes)
 scampiespies  hawaïspies

Barbecuepakket ‘Barbecue Kids’ 
Kinderspies, hamburger, barbecueworst (p.p.)

€ 1,50
€ 1,55
€ 1,25
€ 2,25
€ 1,65
€ 1,25
€ 0,85
€ v.a. 0,65
€ 0,95

€ 2,25
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,25

€ 12,50

€ 15,00

€ 19,50

€ 16,50

 

€ 7,95
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AANTAL PRODUCT VERKOOPPRIJS

Barbecuepakket ‘Amerikaanse barbecue’ 
Grote stukken vlees voor op de barbecue (500 gram p.p.) 
Entrecote, lamsrug, beenham (p.p.)

Al onze pakketten zijn inclusief:

- Huzaren-/vleessalade

- Rauwkostsalade

- 3 Soorten saus

- Stokbrood & kruidenboter

- Plastic borden met bestek en servetten

Als u alleen het vleespakket wilt bestellen, kunt u € 5,50 in mindering 

brengen op het pakketbedrag. Bij het kinderpakket € 3,75.

Mooi stuk vlees op de barbecue
Tomahawk (p.kg.)
Bavette (p.kg.)
Picanha (p.kg.)
Rib eye (p.kg.)
Beenham (p.kg.)

Toebehoren
Gasbarbecue (Wordt gratis bijgeleverd vanaf 4 personen.  
U betaalt alleen voor het gasverbruik.)
Houtskoolbarbecue (Wordt gratis bijgeleverd vanaf 4 personen. 
U betaalt alleen voor de houtskool en briketten.)

Reuze koekenpan (inclusief gas)
Mini koekenpan (inclusief gas)

IJscokar (vanaf 25 personen)
Hotpot voor satésaus wordt gratis bijgeleverd
Heather
Vuil retour

€ 19,95

€ 19,80
€ 17,50
€ 24,50
€ 28,50
€ 9,96

€ 15,00

€ 15,00

€ 17,50
€ 14,50

€ 65,00
gratis

€ 30,00
€ 10,00
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Bezorgkosten in Uddel zijn gratis, buiten Uddel worden de bezorgkosten per kilometer berekend.


