Barbecuespecialiteiten

Party pan

Vegetarische specialiteiten

Pakket party pan

….st Vegetarische saté						p/st.
….st Vegetarische hamburger				
p/st.
….st Vegetarische shaslick					
p/st.
….st Groenteburger						p/st.
….st Rijsteburger met groente				
p/st.
….st Gepaneerde ananasschijf				
p/st.
….st Banaan kaneel/amaretto (in alufolie)			
p/st.
….st Pofaardappel met kruidenboter (in alufolie)		
p/st.
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Salades

….gr Huzarensalade						
100 gr. 0,89
….gr Kartoffelsalade						
100 gr. 0,75
….gr 4-jaargetijdensalade					
100 gr. 0,99
….gr Tortellinisalade						
100 gr. 1,29
….gr Griekse koolsalade					
100 gr. 0,79
….gr Fantasiesalade						
100 gr. 1,25
….gr Smulsalade						
100 gr. 1,25
….gr Pasta Italiasalade						
100 gr. 1,25
….gr Vers fruitsalade						
100 gr. 1,25

Sauzen

….gr Cocktailsaus						
100 gr. 0,89
….gr Zigeunersaus						
100 gr. 0,89
….gr Knoflooksaus						
100 gr. 0,89
….gr Piri piri saus						
100 gr. 0,89
….gr Joppiesaus						
100 gr. 0,89
….gr Satésaus (bij grotere groepen met au bain marie)	
100 gr. 0,89

Diverse soorten brood + kruidenboter

….st Stokbrood wit						 p/st. 1,35
….st Italiaanse vloerbaguette met oregano			
p/st. 1,35
….st Kruidenstokbrood					
p/st. 1,99
….st Focaccia (kruidenboter/mozzarella)			
p/st. 2,55
….st Petit pain meergranen					
p/st. 0,40
….st Kruidenboter (kuipje)					 p/st. 1,59

Aanvullend pakket Compleet


....pers 								

p.p. 5,70

….pers 				

p.p. 12,95

Voor mensen die eens wat anders willen dan een barbecue is de party pan een leuk en
gezellig alternatief! De party pan is een grote koekenpan waarin u met z’n allen tegelijk
kunt roerbakken. Wij hebben hiervoor speciaal een pakket samengesteld.
- 4 soorten vlees: shoarmareepjes, gyrosreepjes, gemarineerde kipfiletreepjes en
gemarineerde biefstukreepjes
- Huzarensalade, fantasiesalade en smulsalade
- Groente om te roerbakken, zoals uienringen, gesneden prei, paprika en champignons
- 3 soorten saus
- Stokbrood en kruidenboter
- Gratis bruikleen party pan en gasverbruik
- Wij maken de pan na gebruik weer schoon

Adresgegevens
Naam: 

........................................................................................................

Adres: 

........................................................................................................

Postcode: 

........................................................................................................

Plaats: 

........................................................................................................

Telefoon: 

........................................................................................................

Barbecue:

ja/nee

Bezorgen:

ja/nee

Wanneer u zelf uw vleespakket samenstelt, kunnen wij naast het vlees uw barbecuepakket ook compleet leveren met salades, sauzen, stokbrood en kruidenboter.
In dit pakket zit het volgende:
- Huzarensalade, fantasiesalade, smulsalade en pasta Italiasalade
- Stokbrood (altijd vers afgebakken in eigen slagerij) met kruidenboter
- Cocktailsaus, knoflooksaus, zigeunersaus en satésaus
(bij grotere groepen met au bain marie) of joppiesaus

Contact

Slagerij Van Goch
Martinetplein 72
5751 KM Deurne
0493-312385
www.slagerijvangoch.nl
info@slagerijvangoch.nl

Slagerij Van Goch
Barbecue
De Gildeslager, die zelf nog worst maakt!

Barbecuepakketten

Barbecuespecialiteiten

Bij alle complete barbecuepakketten vanaf 10 pers. kunt u bij ons gratis gebruik
maken van een professionele gasbarbecue. Alleen het gasverbruik wordt dan in
rekening gebracht.
Gas voor barbecue 10 tot 30 pers. 					
12,50
Gas voor barbecueaanhanger (vanaf 50 pers.)				
25,00
Alle complete barbecuepakketten vanaf 10 pers. met barbecue worden door ons
aan huis bezorgd en weer opgehaald. Wij maken de barbecue voor u schoon.
Alle pakketten zijn inclusief:
- Huzarensalade, fantasiesalade, smulsalade en pasta Italiasalade
- Stokbrood (altijd vers afgebakken in eigen slagerij) met kruidenboter
- Cocktailsaus, knoflooksaus, zigeunersaus en satésaus (bij grotere groepen
met au bain marie) of joppiesaus

Barbecuepakket Zonder Zorgen

Alle pakketten zijn exclusief:
....pers Porseleinen bord, rvs bestek en servetten				
....pers Stevig plastic bord, pochette met servet, mes en vork in metallook

-

Pakket Basis


….pers compleet
p.p. 10,85
....pers alleen vlees
p.p. 5,15
- Barbecueworst			
- Hamburger 			
- Kipsatéspies 			
- Gemarineerde schouderkarbonade

Pakket Extra

....pers compleet
p.p. 12,50
....pers alleen vlees
p.p. 6,80
- ½ Barbecueworst ½ hamburger
- Gemarineerde speklap
- Gemarineerde kipfilet
- ½ Shaslick ½ Hawaïspies
- Gemarineerde hamlap (voorgegaard)

Pakket Super

....pers compleet
p.p. 14,40
....pers alleen vlees
p.p. 8,70
- Steak Dijon 			
- Kipsatéspies
- Cajunspies
- Souvlakisteak
- Spare ribs

Pakket Vis

			
....pers compleet
p.p. 12,65
....pers alleen vis
p.p. 6,95
- Garnalenspies				
- Pangasiusspies
- Gemarineerde zalmfilet
in aluminiumfolie

….pers 				
5 stuks vlees per persoon	
p.p. 12,95

Onderstaand pakket is voor 25 personen

(afwijkend aantal personen mogelijk, minimaal 20 personen)

0,75
0,70

Pakket Vario

		
....pers compleet
p.p. 12,35
....pers alleen vlees
p.p. 6,65
U krijgt gemiddeld 5 st. vlees per persoon
verdeeld over de volgende soorten:
- Barbecueworst				
- Hamburger
- Saté (varkensvlees, 2 stokjes)		
- Shaslick of Hawaïspies
- Gemarineerde kipfilet			
- Gemarineerde hamlap (voorgegaard)
- Gemarineerde schouderkarbonade
- Gemarineerde speklap

Pakket Deluxe 		
....pers compleet
p.p. 14,75
....pers alleen vlees
p.p. 9,05
- ½ Gemarineerde entrecote
(French Garden)		
- Varkenshaasspies
- Biefstuk Argentina fire
- Souvlakispies

15 Barbecueworsten			
15 Hamburgers				
15 Gemarineerde kipfilets		
15 Gemarineerde speklappen		
20 Porties saté (2 stokjes)		
15 Souvlakispiezen			
15 Shaslicks				
15 Biefstukspiezen			

Inclusief:
- 3 kg Huzarensalade
- 2 kg Fantasiesalade
- 2 kg Smulsalade
- 2 kg Saus (cocktail, knoflook, zigeuner)
- 1,5 kg Satésaus
- Fruit: Perzik en ananas
- Stokbrood met kruidenboter

- Barbecue en gasverbruik		
- Stevige plastic borden met rvs bestek en servetten
- En wij doen de afwas!

Barbecuepakket Zonder Zorgen

….pers 				
4 stuks vlees per persoon	
p.p. 11,95

Onderstaand pakket is voor 25 personen

(afwijkend aantal personen mogelijk, minimaal 20 personen)
-

12 Barbecueworsten			
12 Hamburgers				
12 Gemarineerde kipfilets		
12 Gemarineerde speklappen		
16 Porties saté (2 stokjes)		
12 Souvlakispiezen			
12 Shaslicks 				
12 Biefstukspiezen			

Inclusief:
- 3 kg Huzarensalade
- 2 kg Fantasiesalade
- 2 kg Smulsalade
- 2 kg Saus (cocktail, knoflook, zigeuner)
- 1,5 kg Satésaus
- Fruit: Perzik en ananas
- Stokbrood met kruidenboter

- Barbecue en gasverbruik		
- Stevige plastic borden met rvs bestek en servetten
- En wij doen de afwas!

….st Barbecueworst						p/st.
….st Beierse barbecueworst					
p/st.
….st Hamburger						
p/st.
….st Cevapcici (pittig gekruid dun worstje)			
p/st.
….st Gemarineerde kipfilet (voorgegaard)			
p/st.
….st Kipfilet tandoori						
p/st.
….st Kipfilet kerrie						
p/st.
….st Kipfilet piri piri						
p/st.
….st Gemarineerde drumstick (voorgegaard)		
p/st.
….st Saté (varkensvlees, 2 stokjes)				
p/st.
….st Varkenshaassaté						p/st.
….st Shaslick							p/st.
….st Hawaïspies						
p/st.
….st Souvlakispies						p/st.
….st Cajunspies						
p/st.
….st Tandoorispies (kipfilet)					
p/st.
….st Kipsatéspies						p/st.
….st Biefstukspies (gemarineerd)				
p/st.
….st Varkenshaasspies (gemarineerd)			
p/st.
….st Gemarineerde speklap					
p/st.
….st Gemarineerde speklap Dijon				
p/st.
….st Gemarineerde speklap Western				
p/st.
….st Gemarineerde speklap (voorgegaard)			
p/st.
….st Gemarineerde schouderkarbonade			
p/st.
….st Buffalo steak						p/st.
….st Gemarineerde hamlap (voorgegaard)			
p/st.
….st Spare ribs						
p/st.
….st Gemarineerd filetlapje					
p/st.
….st Akropoli steak (filetlapje met Griekse kruidenolie)	
p/st.
….st Souvlakisteak						p/st.
….st Schwarzwaldersteak					p/st.
….st Steak Dijon						
p/st.
….st Biefstuk naturel						p/st.
….st Biefstuk French Garden					
p/st.
….st Biefstuk Argentina fire					
p/st.
….st ½ Gemarineerde entrecote (met French Garden)	
p/st.
….st Gemarineerde lamskotelet			

100 gr.
….st Kalfsbrochette						p/st.

Speciaal voor de kids

….st Frikandel							p/st.
….st Kinderspies (spies met frikandel, knakworst,
gehaktballetje en ananas)				
p/st.
….st Grillworstspies						p/st.
….st Juniorspies						p/st.

Visspecialiteiten

….st Pangasiusspies						p/st.
….st Zalmbrochette						p/st.
….st Garnalenspies						p/st.
….st Gemarineerde zalmfilet in alufolie			
p/st.
….st Spies botervis/zalm/meerval				
p/st.
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