Kijk voor de
meest actuele
prijzen op
onze website!

BBQ kids
• Worst
• Hamburger
• Saté
• Kinderspies

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Barbecueën met écht goed vlees doet u natuurlijk samen met
de Keurslager. Wij helpen u graag met advies, bereidingstips en
natuurlijk de lekkerste producten. Ook als het gaat om de bijgerechten. Specifieke wensen? We denken graag met u mee!

per persoon

5.75

BBQ pakket 1

BBQ pakket 2

Vega pakket

• Procureurlapje
• Speklap
• Worst
• Kipsaté
• Hamburger

• Procureurlapje
• Gemarineerde rundersteak
• Garnalenspies
• Varkenshaasspies
• Spareribs

• Fakkelbrood

per persoon

8.50

per persoon

12.50

(wrap met kruidenkaas)

• Groentespies
• Vegaburger
• Vega shaslick
per persoon

9.50

Berend Hoff, keurslager
Binnenhof 5, Wierden
Tel 0546-576029
info@berendhoff.keurslager.nl
www.berendhoff.keurslager.nl

Be stel online!

BBQ compleet pakketten

Deluxe pakket
• Gemarineerde biefstuk
• Gemarineerde kipfilet
• Varkenshaas spies
• Garnalenspies
• Biefstukspies
• Rundvlees-/huzarensalade (150 gram p.p.)
• 3 Soorten saus
• Stokbrood en kruidenboter
• Huisgemaakte rauwkost

per persoon

18.50

BBQ compleet
• Gemarineerde biefstuk
• Gemarineerde speklap
• Houthakkerssteak
• Varkenshaasspies
• Spareribs
• Huzaren-/Rundvleessalade (150 gram p.p.)
• 3 Soorten saus
• Stokbrood en kruidenboter
• Huisgemaakte rauwkost

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

per persoon

15.95

Budget BBQ
• Gemarineerd porcureurlapje
• Gemarineerde speklap
• BBQ worst of filetlapje
• Hamburger eigengemaakt
• Huzaren-/rundvlees salade (200 gram p.p.)
• 3 Soorten saus
• Stokbrood en kruidenboter
per persoon

13.50

varkensvlees
per stuk

Barbecueworstjes

1,25

Shaslick

1,55

Kinderstoplicht

1,50

Procureurlapje gemarineerd 100 gram

1,64

Spareribs gegaard per 100 gram

1,90

Speklappen gemarineerd per 100 gram

1,55

Filetlapje gemarineerd per 100 gram

1,75

Varkenshaassaté

2,35

aantal

Lamsvlees
per stuk

aantal

3,99

Lamsracks gemarineerd

Rundvlees
per stuk

Bavette

2,60

Coté de boeuf

3,60

Staartstuk (Picanha) per 100 gram

2,35

Biefstukspies

3,35

Hamburger eigengemaakt

1,55

Black Angus beef burger per 100 gram

2,49

Flat iron spies (met limoentje)

2,99

Gemarineerde rundersteak

2,83

Ribeye gemarineerd of naturel

3,85

aantal

kip
per stuk

Drumsticks voorgegrild

1,25

Blije dijenspies (kipdij)

2,15

Stokje kipsaté

1,85

Wave, gemarineerde kipfilet met spek per 100 gram

1,99

Kipfilet gemarineerd per 100 gram

2,05

Gemarineerde kipdij per 100 gram

1,63

Betaling
Totaal te betalen
€
Terug te ontvangen bij inlevering BBQ €
o ja o nee
Vlees op schaal

Uw gegevens
Naam
Adres
Telefoon
afhaaldatum
e-mail

aantal

