Bestel hier uw specialiteitenbarbecue

Barbecue

Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Datum bezorgen:
Aantal personen:

Vleeskeuze
⃝

Voorgegaarde kipfilet

___ x

⃝

Portie kipsaté (2 stokjes)

___ x

⃝

Hamburger

___ x

⃝

Gemarineerde speklap

___ x

⃝

Voorgegaarde drumstick

___ x

⃝

Filetlapje met tuinkruiden marinade

___ x

⃝

Barbecueworst

___ x

⃝

Provençaalse steak

___ x

⃝

Biefstuk

___ x

Heeft u onze catering folder ook gezien?
Wij kunnen aan al uw wensen voldoen.
Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

De Scharrelslager
Nieuwstraat 34
5691 AD Son en Breugel
0499-471225
www.slagerijroyackers.nl - info@slagerijroyackers.nl

culinair genieten

Pakket ‘Basic’

€ 6,85 p.p.

Portie kipsaté
Hamburger
Barbecueworst
Karbonade zonder been

Pakket ‘Standaard’

€ 8,75 p.p.

Portie kipsaté
Hamburger
Barbecueworst
Kipfilet
Provençaalse steak

Pakket ‘Extra’

€ 9,95 p.p.

€ 6,95 p.p.

Om het u gemakkelijk te maken kunt u de diverse vleesbarbecuepakketten
aanvullen met dit aanvullend pakket:
3 schepverse sauzen
Dagverse rauwkostsalade
Ambachtelijke huzarensalade en kartoffelsalade
Vers gesneden fruitsalade
Stokbrood en kruidenboter

Vegetarisch of visliefhebber?
Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Wij werken met glutenvrije marinades

€ 13,95 p.p.

vanaf 15 personen

9 verschillende soorten vlees, 4 stuks p.p., keuze in overleg
Dagverse rauwkostsalade
Ambachtelijke huzarensalade en kartoffelsalade
Stokbrood en kruidenboter
Vers gesneden fruitsalade
3 schepverse sauzen
Borden en bestek
Barbecue met gas of kolen

Groepsbarbecuepakket ‘Luxe’

Portie kipsaté
Hamburger
Barbecueworst
Biefstuk
Kipfilet
Speklap

Aanvullend pakket ‘compleet’

Specialiteitenbarbecue

50 stokjes kipsaté
15 biefstukspiesen
15 varkenshaasmedaillons
15 lamskoteletten
15 garnalenspiesen
15 provençaalse steaks
15 kipfilets
Ambachtelijke huzarensalade en kartoffelsalade
Vers gesneden fruitsalade
3 schepverse sauzen
Dagverse rauwkostsalade
Stokbrood en kruidenboter
Borden en bestek
Barbecue met gas of kolen

Schoonmaak van
de BBQ is voor
onze rekening.

Wij leveren uw
salades en vlees in
koelcontainer aan.

€ 355,00

voor 20 personen
extra personen á € 17,75 p.p.

100% Scharrelvlees en
dat proef je!

Wij leveren uw
BBQ inclusief
toebehoren.

Wij leveren uw bestelling, 7 dagen per week, in koelcontainers aan
tussen 10.00 en 13.00 uur.

