995

Zomerse borrelavond:
De barbecue:
In combinatie met een van onze vleespakketten
kunt u GRATIS* gebruik maken van een van
onze barbecues of reuze koekenpannen.
(minimaal 10 personen)
* Alleen het gas, bezorgen/ophalen, schoonmaken
wordt in rekening gebracht

• Gas voor de barbecue 10,• Bezorgen en ophalen in Genemuiden 10,• Bezorgen en ophalen in Zwartewaterland 20,• Schoonmaken barbecue 10,• Begeleiding en grillen door een slager
(3-4 uur) 125,-

•
•
•
•
•
•

Lekker buiten dineren met een
smulsteen!
Franse smulsteen:
•
•
•
•

Diversen:
• Borden + Bestek + Servet (luxe en stevige
wegwerp) 0,95 p.p.
• Porseleinen borden + Bestek + Servet
+ Schoonmaken 1,95 p.p.
• Huur barbecue zonder vleesbestelling 25,• Premium Houtskool restaurant kwaliteit 10 kg
21,95

p.p.
2 soorten luxe opgemaakte salades
Diverse soorten vers gegrilde snackhapjes
Gevulde eieren
Versgebakken stokbrood
Huisgemaakte kruidenboter
Lekkere olijvenmix

p.st.

Varkenshaas
Haricot verts
Broccoli
Aardappelwedges

1595

Smulsteen mixed grill: p.st.
• Varkenshaas
• Kipfilet
• Biefstuk

1995

RESERVEER TIJDIG
UW BARBECUE!
Annuleren minimaal 2 dagen van tevoren.
Daarna wordt 50% van de kosten in rekening
gebracht. Het gebruik van de barbecue is geheel
op eigen risico.

Italiaans smul buffet: p.p.
•
•
•
•
•

Diverse warme pastaschotels
Frisse rauwkostsalade
Ham met meloen
Stokbrood + Kruidenboter
Lekkere olijvenmix

1095

Van de Weg, keurslager
Klaas Fuitestraat 32a, Genemuiden
Tel. 038-3854435
info@vandeweg.keurslager.nl
Druk- en zetfouten voorbehouden.
Prijzen onder voorbehoud.

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

www.vandeweg.keurslager.nl

Pijmanstraat 21, Zwolle
Tel. 038-4600170
info@vandeweg.keurslager.nl

Volg ons ook
op Facebook!

Cadeautip
De Keurslager
cadeaukaart

Visassortiment:

17

Barbecue exclusief:
Party barbecue:

p.p.

• Gekruide procureurschijf
• Gekruide hamburger
• Globespies
• Huisgemaakte barbecueworst
• Kip Hawaïspies
• Speklapje gekruid
• Drumstick
(5 stuks vlees p.p.)

Buurt barbecue:

p.p.

600

7

00

• Minimaal 10 soorten vlees
• Ruim gesorteerd (wij maken een selectie
van de meest populaire producten)
• Voor elk wat wils
• 4 à 5 stukjes p.p.
(minimaal 10 personen)

Barbecue van het huis:
• Mager filetlapje
• Slagerskarbonade
• Shaslick met paprika
• Zachte kipsaté van de filet
• Malse biefstukspies
• Huisgemaakte barbecueworst
• Gekruide hamburger
(5 stuks vlees p.p.)

p.p.

800

p.p.
• Ossenhaasspies met tuinkruiden en
zontomaat
• Zachte varkenshaassaté met paprika
• Lamskotelet
• Entrecote
• Keurkipfilet met mager rookspek
• Malse varkensoester met mosterd
• Ribeye met zeezout en zwarte peper
• Kippendijen spies met olijven en rode ui
(5 stuks vlees p.p.)

Kinderpakket:
• Voorgebakken hamburger
• Kinderspies
• Gegaarde barbecueworst

p.p.

4

p.p.

250

• 2 soorten salade
• Eigengemaakte kruidenboter
• Versgebakken stokbrood
• Fijne rauwkostsalade
• Koude sauzen + Satésaus

Volledig verzorgd
pakket kinderen:
• 2 soorten salade
• Stokbrood + Kruidenboter
• Satésaus

50

Stokbrood + huisgemaakte
kruidenboter:
p.st.

495

(ca. 5 personen)

Diverse soorten salades
Niet opgemaakt, per 100 gram
vanaf

Roerbak festival:

p.p.

• Oosterse varkensreepjes
• Mediterrane kipreepjes
• Spaanse kalkoenreepjes
• Argentijnse biefstukreepjes
• Gekruide krieltjes
• Roerbak groentes

Pulled pork party:

299

p.p.

Volledig verzorgd
pakket:

50

099

750

Vegetarisch assortiment:

995

p.p.
• Varkensvlees low and slow voorbereid op
de BBQ. (BBQ met kap vereist om het vlees
de laatste garing te geven)
• Diverse broodjes
• Sauzen
• Koolsalade

For real man,
laat u door ons adviseren!
• Ribeye aan stuk
• Varkensrack
• Entrecote aan stuk
• Picanha (staartstuk)
• Bavette
• Lamsbout/rack

Bekijk onze website
voor meer recepten

• Zalmspies
• Garnalenspies
• Pangaspies
• Tilapiaspies
• Kabeljauwpakketje in folie
• Gevulde forel in folie
• Zalmsalade

• Shaslick
• Saté
• Groenteburger
• Hamburger
• Verse fruitspies
• Gevulde aardappel met roomkaas
• Verse groentenspies
• Gemarineerde ananas

Barbecue pakket
'student':
(minimaal 60 personen)
• Gekruide hamburger
• Huisgemaakte barbecueworst
• Voorgegaarde kipsaté
• Kipburger
• Salade (niet opgemaakt)
• Stokbrood + Kruidenboter
• Satésaus
• Borden + Bestek + Servet
• Barbecue + Gas + Schoonmaken

p.p.

850

