Het is weer tijd om
lekker te genieten
OM PROBLEMEN TE VOORKOMEN
HEBBEN WE ENKELE SPELREGELS
OPGESTELD:
*	Onze professionele gasbarbecues en
reuze koekenpannen kunt u huren voor
€ 15,00 inclusief gas. (Alleen bij afname
van ons BBQ vlees).
*	Per barbecue of reuze koekenpan vragen
wij € 25,00 borg, vooraf te betalen.
*	Mits u de barbecue of koekenpan
schoon terug brengt, krijgt u de borg
terug.
*	Reserveer tijdig de barbecue of
koekenpan om teleurstellingen te
voorkomen.
*	Het wijzigen van het aantal personen
kan tot 2 dagen voor de datum van
aflevering.

*	Bezorgkosten buiten de gemeente
Vlijmen of op zondag € 15,00 per adres.
*	In overleg kan het vlees evt. bezorgd
worden in een koelbox voor partijen
vanaf 15 personen.
*	Contante betaling bij aflevering.
*	Schalen, apparatuur en toebehoren
schoon retour.
*	Steakmes en vork (schoon retour),
luxe bord en servet kunt u bestellen
voor € 0,75 p.p. Bij het ontbreken van
een mes of vork wordt €2,- per stuk in
rekening gebracht!
*	Prijswijzigingen en drukfouten onder
voorbehoud.

Een winkel vol smaak!
Oliemaat 9, Vlijmen, tel. 073 513 0263
info@slagerijderks.nl, www.slagerijderks.nl

Ambachtelijke
specialiteiten
voor de bBQ

Een winkel vol smaak!

ONZE BBQ PAKKETTEN
Wij hebben diverse BBQ-pakketten voor u samengesteld. Variërend
qua inhoud en prijs. Lekker en compleet. Kies uw favoriete pakket.

stel uw eigen pakket samen
Onze BBQ specialiteiten zijn huisgemaakt van het beste vlees.
Volop keuze waarmee u uw eigen BBQ-pakket kunt samenstellen.

BBQ Populair
*
*
*
*
*

Runderhamburger
Barbecueworstje
2 varkenssatéstokjes
Gem. speklapje
Gem. kipfilet

Per persoon
(vanaf 4 pers.)

BBQ Trendy
*
*
*
*
*

5.99

Per persoon
(vanaf 4 pers.)

BBQ Luxe
*
*
*
*
*

9.50

*
*
*
*
*

Groentesleetje
Jacket Potato
Groenteburger
Banaan met ameretto/kaneel

Per persoon
(vanaf 4 pers.)

6.95

Biefstukspies
Varkenshaasspies
Lamshaasspies
Tandoorispies
Kippendijenspies

Per persoon
(vanaf 4 pers.)

BBQ Vegetarisch
*
*
*
*

7.50

BBQ Spiezen

Culotte (gem. biefstuk)
Gem. Lams French Rack
Gem. kalkoenschnitzel
Livar entrecôte
Runderburger Pure

Per persoon
(vanaf 4 pers.)

Minutesteak
Reuze kipsaté
Runderhamburger
Shaslick
Gem. speklapje

9.50

BBQ KIDS
*
*
*
*

Los bij te bestellen

Runderhamburger
Frikandel op stok
Kipsatéstokje
Verrassingsspies

Per persoon

* Gebraden drumstick
Varkensvlees		
* Reuze kipsaté
* Varkenssatéstokje		
* Kipshaslick ª
* Gem. speklapje ª		
* Indiaantje ª
* Spare ribs
* Kip Hawaï spies ª
* Shaslick ª
* Tandoorispies
* Minutesteak ª
* Kipkluifjes
* Souvlakilapje
* Gem. karbonade
Vlugklaar
* Varkenshaasspies ª
* Barbecueworstje
* Frans saucijsje ª
Lamsvlees
* Frikandel op stok
* Lams French Racks (naturel/gem.) ª
* Lamshaasspies ª
Vis
		
(minimaal 4 stuks per soort)
Rundvlees		
* Knoflookgamba’s ª
* Runderschnitzel ª
* Gem. zalmfilet/roerbakgroente in sleetje ª
* Vershoeksteak ª
* Gem. scampispies ª
* Magic steak ª		
* Gemengde vis/roerbakgroente in sleetje ª
* Culotte (gem. biefstuk)		
* Biefstukspies ª		
Vegetarisch
* Runderhamburger		
(minimaal 4 stuks per soort)
* Stoere mannenburger
* Maïskolf in aluminiumfolie
* Runderburger Pure ª
* Courgetterolletjes op spies ª
* Champignonburger
Kip en kalkoen
* Gem. kipfilet ª
ª = Allergeenvrije producten
* Gem. kalkoenschnitzel ª

3.95

*
*
*
*
*
*
*

Oma’s boerenrundvleessalade (grof of fijn)
Kartoffelsalade
Vita frissalade (heerlijke vegetarische salade)
Pastasalade
Diverse rauwkostsalades
Tomaat-basilicumsalade
Vers fruitsalade

*
*
*
*
*
*

Kruidencrème
Kruidenboter
Satésaus
Diverse sauzen
Stokbrood wit
Stokbrood bruin

Mocht u vragen of wensen hebben, vraag ons gerust naar de mogelijkheden!

BIJGERECHTEN VOOR BIJ UW BBQ

BBQ

ALLES VOOR DE GROEPS-

Vanaf 10 personen maken wij uw barbecue compleet met
bijgerechten. We hebben hiervoor keuze uit twee pakketten.

Wilt u een barbecue organiseren
met uw school, bedrijf, familie,
buurt- of sportvereniging? Wij
kunnen de barbecue compleet
voor u verzorgen. Exact zoals u het
wilt hebben. Vraag ons naar de
mogelijkheden zodat uw barbecue
een feest wordt.

BIJGERECHTEN
* Oma’s boerenrundvleessalade
* Knoflooksaus
* Cocktailsaus
* Shaslicksaus

Per persoon
(vanaf 4 pers.)

-

Basic

Satésaus
Kruidencrème
Stokbrood
3 soorten
rauwkostsalades

6.00

REUZE KOEKENPAN
Als alternatief voor de barbecue hebben wij ook een koekenpan van 1 meter doorsnede waarin een ieder in een hoekje
z’n eigen gerechtje kan bereiden. Ook goed te combineren
met een grote barbecuepartij.

REUZE KOEKENPAN
ARRANGEMENT
Vanaf 10 personen, 350 gram vlees per persoon

Per persoon

12.95

BIJGERECHTEN
* Oma’s boerenrundvleessalade
* Kartoffelsalade
* Knoflooksaus
* Cocktailsaus
* Shaslicksaus
* Satésaus

Luxe

* Kruidencrème
* Stokbrood
* 2 soorten
rauwkostsalades
* Tomaatbasilicumsalade
* Vers fruitsalade

Per persoon
(vanaf 4 pers.)

8.00

DEZE REUZE KOEKENPAN WORDT GEVULD MET:
-	2 soorten gem.
varkensreepjes
-	2 soorten gem.
kipfiletreepjes
-	Gem. kalkoenfiletreepjes
-	Gem. biefstukreepjes
-	Aardappelkrieltjes,
aardappelschijfjes
-	2 à 3 soorten
roerbakgroenten
- 2 à 3 soorten rauwkost
-	Oma’s boeren
rundvleessalade

Mocht u vragen of wensen hebben, vraag ons gerust naar de mogelijkheden!

-	3 soorten sausjes
- Stokbrood
- Kruidencrème
-	Inclusief koekenpan in
bruikleen, schoon retour
- Exclusief gas en borg
-	Vers fruitsalade (tegen
meerprijs van € 2,25 p.p.)
-	Mes en vork in bruikleen
(schoon retour), luxe bord
en servet (tegen meerprijs
van € 0,75 p.p.)

In overleg
maken we voor
u een offerte
op maat.

KLAAR VOOR HET STOERE GRILLWERK?

de
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Bestellingen uiterlijk 4 dagen van

Picanha

Bavette

Livar rack

.

Smaakvolle biefstuk met bite

Heerlijk mals stuk rosbief
met een randje vet.

Livar procureur

Beercan Chicken

k.

Voor een heerlijke pulled por

Heerlijke Gildehoenkip
(ca. 1300 gr.)

Varkensrib met lichte vet
bedekking en extra lange
botjes.

Lams French Rack

à
Ca. 8 ribs lamsrack (ca. 400
ak
500 gr.), lekker vol van sma
en botermals.

Bent u klaar voor het stoere grillwerk?
Vraag ons naar deze heerlijke
specialiteiten en naar de beste bereiding.

