BBQtime

‘t is weer tijd om
lekker te genieten

LEKKER. ..
GROOTVLEES
OP DE BBQ

HET ADRES
VOOR DE
GROEPS BBQ

WILT U EENS
IETS ANDERS
OP DE BBQ

Tips voor de echte buitenkoks:

Wij kunnen het compleet verzorgen!

Wij hebben volop variatie

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.

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!

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.

Slagerij Biesma
Kommisjewei 113, 9218 PD Opeinde
Telefoon (0512) 371209
info@slagerijbiesma.nl
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Uw ambachtelijke barbecuespecialist

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!

Hamburger

0,95

Karbonade voorgebraden

1,60

Varkens filetlapje (100 gram)

1,35

BBQ-worst

0,95

Braadworstje rondje

1,35

Kip op stok

1,50

Kip tandoori

1,40

Kipsaté (3 stokjes)

2,25

Kipsaté gegaard (3 stokjes)

2,40

Varkenssaté (3 sokjes)

1,95

Hawaïspies

1,40

Shaslick

1,40

Golfspies

1,40

Italiaanse kipspies

1,95

Oosterse kipspies

1,75

Entrecôte (100 gram)

1,75

Baffetspies

2,35

Runderspies

2,10

Biefstukspies gemarineerd

1,95

Kip drumstick gegaard

1,05

Spare ribs gegaard (100 gram) 1,39
Kinderspies

1,20

Garnaalspies

2,70

Zalmspies met paprika

2,35

Pangasiusspies

1,40

PLEET
PAKKET COM
-

5 soorten vlees p.p.
2 Koude sauzen
Warme saté saus in hotpot
3 soorten salades:
rundvlees-, scharrel- en
smulsalade.
- Diverse soorten stokbrood
met kruidenboter.
-	Borden, bestek en
servetten
-	Gas BBQ of reuze
koekenpan, incl. gas
verbruik.
- Schoonmaak van de BBQ.

Vanaf 10 personen
Per persoon

13.50
HUURMATERIA

AL

Borden, bestek en
0,30
servetten p.p.
Tent 8 x 4
25,00
Tent 6 x 3
25,00
Easy up party
20,00
tent 3 x 3
		
Statafels p. stuk
3,00
Buffettafels p. stuk 3,00
BBQ max 30-35 pers. 10,00
Koekenpan groot
15,00
Koekenpan klein
15,00
Schoonmaakkosten 15,00
Gasverbruik
12,00

Onze BBQ-pakketten
Onze barbecuepakketen zijn lekker en comleet. Wij hebben voor
elke smaak en in elke prijsklasse een compleet pakket. Lekker handig.
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Alle pakketten worden door ons per persoon verpakt.

PAKKET BASIS

LAIR
PAKKET POPU

- Hamburger voorgebraden
- Hawaïspies
specialiteiten
Vl- ees
Shaslick
- Portie saté

-

Per persoon

5.95

PAKKET XXL
-	Hamburger
voorgebraden
-	Karbonade
voorgebraden
- Portie saté
Per persoon

-

BBQ-worst
Golfspies
Kip op stok
Hawaïspies

9.95

Karbonade voorgebraden
Kip op stok
Hamburger voorgebraden
Portie saté
Per persoon

6.25

XE
PAKKET DE LU
-

Runderspies
Varkens filetlapje
Kip tandoori
Oosterse kipspies
Kip op stok
Per persoon

7.95

KIDS
PAKKET VOOR

TA
PAKKET VEGE

- 2 saté stokjes
- Kinderspies
- Hamburger voorgebraden

-

Per persoon

3.65

RISCH

Vegetarische spies
Vegetarische hamburger
Gevulde paprika
Focccia brood spies
Per persoon

7.50

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.

