
‘t is weer tijd om lekker te genieten 

Uw ambachtelijke barbecuespecialist

Wij hebben volop variatie

WILT U EENS  
IETS ANDERS 
OP DE BBQ. 

Voor de echte fijnproever die eens iets anders  

op de barbecue wil, hebben wij volop variatie. 

Wist u dat wij regelmatig nieuwe specials maken? 

Heerlijke nieuwe producten van ambachtelijke 

kwaliteit. Ook voor de barbecueperiode hebben  

wij regelmatig nieuwe producten voor de barbecue. 

Ontdek de smakelijke mogelijkheden in onze 

winkel. 

Wij kunnen het compleet verzorgen!

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 bij ons naar 

de mogelijkheden zodat uw barbecue een feest 

wordt met de kwaliteit van de Ambachtelijke 

Slager!

 

Tips voor de echte buitenkoks:

LEKKER. ..
GROOTVLEES 
OP DE BBQ. 

HET ADRES
VOOR DE
GROEPS BBQ

Een groot stuk vlees op de barbecue is heerlijk 

en gemakkelijker te bereiden dan u denkt. Met 

de lekkerste vleesspecialiteiten maakt u het 

buitenkoken nog lekkerder. Een barbecue met deksel 

is ideaal voor het roosteren van een mooi stuk 

groot vlees. Daarmee krijgt u namelijk het meest 

smakelijke resultaat. Natuurlijk krijgt u van ons een 

bereidingsadvies zodat uw vlees op de juiste wijze 

bereid kan worden. 

Assortiment
BARBECUE 
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De afgebeelde gerechten zijn bedoeld als sfeerbeeld 
en serveersuggestie en zijn geen exacte weergave 

van ons barbecue-assortiment.  Druk- en zetfouten 
voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.

Assortiment
BARBECUE 

Ons barbecue-assortiment
Met ons uitgebreide barbecue-assortiment kunt u naar 

wens uw eigen barbecue samenstellen. Alle producten 

zijn van ambachtelijke kwaliteit en supermals. Vertrouwde 

kwaliteit van de Ambachtelijke Slager! 

Wij maken uw 
BBQ compleet
Wij hebben alles in huis waarmee 
u de  barbecue compleet maakt. 

- Heerlijke sauzen
- Stokbrood en kruidenboter
- Wegwerp borden en bestek
- Servetten

Lekker, onze
saladespecialiteiten
Onze salades maken uw BBQ 
compleet.  Bereid met de lekkerste 
ingrediënten. Verkrijgbaar als portie, 
maar ook als complete saladeschotel. 
Wat u wenst.

Kipsaté groot €  p.st.  1.25
Kipsaté stokje €  p.st.  0,60
Varkenshaassaté stokje €  p.st.  0,95
Garnalenspies €  p.st.  2,00
Rib-eye,100 gram € p.st.  2,15
Entrecôte, 100 gram €  p.st.  2,15
Biefstukje €  p.st.  1,50
Varkens filetlapje €  p.st.  1,00
Speklapje €  p.st.  0,85
Drumstick €  p.st.  0,85
Lamskotelet €  100 gr. 2,10
Varkenshamburger, gaar  €  p.st. 0,75
Varkenshamburger, rauw  €  p.st. 0,95
BBQ-worst €  p.st. 0,85
Shaslick €  p.st. 1,50
Kipfilet €  p.st. 0,85
Kotelet €  p.st. 0,95
Spare-rib, kant-en-klaar,  100 gr. 0,99
Beefburger, rauw €  p.st. 1,60
Runderhamburger, gaar€  p.st. 0,95
Bambinospies p.st. 1,10

Salades Per 100 gram

Aardappelsalade  0,75

Huzarensalade  0,75

Knoflooksaus  0,60

Cocktailsaus  0,60

Zigeunersaus  0,60

Satésaus  0,60

Kruidenboter  1,10

Via onze BBQ-lijst kunt u zelf of 

met één van onze medewerken 

een pakket samenstellen, u 

heeft keuze uit bovenstaande 

producten.

8.99

PAKKET COMPLEET BASIS

Vanaf 15 personen
Per persoon

Houtskool of gas?

Wij adviseren u altijd houtskool(briketten), 
waarom? Smaak, geur, temperatuur en 
ambiance. Door onze speciale briketten kunt 
u minimaal 4 uren bakken, u dient dan wel 
1 uurtje van te voren de BBQ aan te steken, 
BBQ’en moet ten slotte wel een feest zijn 
dus lekker op je gemakt, dat is voor ons 
Nederlanders nog wel een moeilijk. 

Wij hebben altijd voldoende BBQ’s op 
voorraad, maar in het zeer drukke seizoen 
is het raadzaam om op tijd een BBQ te 
reserveren. Gereedschap (tangen en vorken) 
worden erbij geleverd. 

Vanaf 15-20 persoenen krijgt u een BBQ in 
bruikleen, voorwaarde is ‘schoon geleverd 
en schoon terug’. U betaald €20,00 borg, 
is de BBQ schoon dan krijgt u dat bedrag 
retour. Een gas BBQ is uiteraard ook 
mogelijk onder dezelfde voorwaarden. Wij 
hebben ook een reuze pan, deze is voor 
minimaal 25 personen. Vraag ons naar de 
mogelijkheden.

BBQ Compleet Basis bestaat uit:
-  hamburger
-  BBQ-worstje
-  drumstick of kipfilet
-  speklap
-  kotelet of filetlapje
-  huzarensalade (netjes opgemaakt)
- 2 soorten rauwkost
-  4 soorten saus
-  stokbrood
-  kruidenboter

Uit te breiden met:
-  borden/servetten/wegwerp bestek 

per persoon 0,75
-  vers fruitsalade  

per persoon 1,50

U kunt ook zelf of in overleg met ons een pakket 
samenstellen. Uit de bijgaande lijst kunt u uw 
keuze maken. Grotere groepen raden wij aan 
het pakket ‘in de mix’ te nemen, bijvoorbeeld: 
een mix van 10 verschillende soorten vlees,  
dus voor elk wat wils, prijs in overleg. 


