BBQ

Bouw je

ONS ASSORTIMENT
Ook dit jaar besteden wij weer
veel aandacht aan ons BBQassortiment. Hieronder een
selectie van onze pakketten.
Maar heeft u andere wensen?
Wij denken graag met u mee.

‘Staphorster gemak’
Minimaal 6 personen
• Houthakkers steak
• Kip-reuze satéspies
• Zeeuws speklapje
• Barbecue-braadworst
• Verse hamburger
• Rundvleessalade
• Boeren huzarensalade
• Satésaus
• Cocktailsaus
• Barbecue-saus
• Wit of bruin bbq-brood +
huisgemaakte kruidenboter
p.p.

10

95

‘Meppels gemak’

GroepsBBQ ‘De diek’

Minimaal 6 personen
• Ribkarbonade met
truffelmarinade
• Biefstuksteak met
kruidenboter-marinade
• Indonesia varkenshaas-saté
• Spare ribs
• Black angus burger
• Rundvleessalade
• Boeren huzarensalade
• Hilko’s crispy salade
• Beenham-scharrelsalade
• Satésaus
• Piri-pirisaus
• Thaise-saus
• Knoflooksaus
• Echte bakkers stokbrood (desem)
• Mini molenbroodjes
+ huisgemaakte kruidenboter

8 soorten vlees, 4 stukjes p.p.
• Procureursteak
• Voorgebraden hamburger
• Barbecue-filetsteak
• Kip barbecue-burger
• Oosters speklapje
• Barbecue-worst
• Satéspies
• Toscaanse kipfilet
• Rundvleessalade
• Keurslager smulsalade
• Kartoffelsalade met spekjes
• Satésaus
• Barbecue-saus
• Cocktailsaus
• Wit of bruin stokbrood
+ huisgemaakte kruidenboter
• Barbecue + gas + bestek +
schoonmaken barbecue
• Borden + bestek (setje p.p.)

p.p.

19

95

‘Rouveens gemak’

‘Wieker gemak’

Minimaal 6 personen
• Kipfilet Indian currymarinade
• Varkens-shaslick
• Barbecue-braadworst
• Varksensfilet kruidenmarinade
• Kip-reuze satéspies
• Rundvleessalade
• Hilko’s crispy salade
• Boeren huzarensalade
• Satésaus
• Cocktailsaus
• Barbecue-saus
• Wit of bruin bbq-brood +
huisgemaakte kruidenboter

Minimaal 4 personen
• Varkenshaas op stok
• Kipwave met saté-kruidenolie
• Lamscotelet lavender
• Rib eye - dry age
• Black angus burger
• Russisch ei salade
• Keurslager Smulsalade
• Beenham-scharrelsalade
• Mango-rauwkostsalade
• Satésaus
• Piri-pirisaus
• Thaise-saus
• Knoflooksaus
• Echte bakkers stokbrood (desem)
• Mini molenbroodjes
+ huisgemaakte kruidenboter

p.p.

1395

p.p.

Courant

* Exclusief bezorgen

1295
1155
995

10 - 30 personen

p.p.

31 - 50 personen

p.p.

+ 51 personen

p.p.

2490

burger
Broodje
Saus

Toppings

Kaas

Burger

Broodje
Hier scoor je punten mee! Laat
je gasten hun eigen hamburgers bouwen! Zorg voor
lekkere broodjes, toppings,
sausjes en natuurlijk burgers
en de rest gaat vanzelf.
Van jong tot oud, iedereen
vindt dit leuk! Bijkomend
voordeel: op de voorbereiding
na heb je daarna niet veel werk
meer. Iedereen zorgt immers
zelf voor zijn eten!

GOED OM TE WETEN...
Bestellen

Uw bestelling dient minimaal 2 werkdagen voor aflevering bij ons binnen te zijn. Alle producten worden vers bereidt, in eigen keuken en het
marineren van het vlees heeft nu eenmaal tijd nodig.

Bezorgen

Wij bezorgen elke doordeweekse dag tussen 11:00 en 18:00 uur en op zaterdag tussen 11:00 en 17:00. Buiten deze tijden geldt een meerprijs.

Retour halen

Tijdens het bezorgen wordt met u overlegd of u ons apparatuur zelf retour brengt of dat wij het retour ophalen op afgesproken tijdstip.

Kosten bezorging

• Gemeente Staphorst 			
• Met retourhalen				
• Gemeente Meppel en de Wijk		
• met retourhalen				

Barbecue huren

€10,00			
€17,50
€12,50
€20,00

* Overige plaatsen op aanvraag

Bij alle all-in-pakketten is het gebruik van een barbecue gratis vanaf 15 personen of €200,- aan barbecue-vlees. Per 25 personen rekenen wij
1 barbecue. Wilt u meer barbecue’s? Dat zijn de kosten €15,00 per extra barbecue. Heeft u minder personen of minder dan €200,00 aan
barbecue-vlees, dan bedragen de kosten €15,00 per barbecue. Let wel op, de barbecue dient schoon terug te komen, tenzij anders besproken.
De schoonmaakkosten bedragen €15,00.

Borden en bestek

Wegwerpbord met gevulde porchette (hoesje met servet, mes en vork van goede kwaliteit) kost €1,00 per set. U kunt ook kiezen voor echte
borden, dan geldt een meerprijs van €0,50 per stuk. Eventuele schoonmaakkosten van de borden komen op €1,00 per stuk.

