
BBq folder
standaard assortiment

zeker een keertje proberen

barbecueworst      € 1,50
Barbecueburger      € 1,50 
frikandel       € 1,25 
gemarineerde karbonade     € 2,25
souvlakisteak      € 2,25 
gemarineerde speklap     € 2,15 
slagers shaslick      € 2,15 
peppadewspies      € 2,15
souvlakispies      € 2,15 
pincho       € 2,15 
Thaisaté       € 2,15 
varkenshaas saté      € 2,25 
kip saté (2 stokjes)      € 2,35 
kip op stok       € 2,25 
kiplemonspies      € 2,25 
kalkoen ananasspies     € 2,75 
 
 
haas op stok       € 2,85 
katenhaasje       € 2,85 
Lamsbrochette      € 3,75 
kalfsspies       € 3,75 
biefstuk shaslick      € 3,45 
biefstuk truffel spies     € 3,45 
biefstuk knoflook spies     € 3,45 
entrécôtespies      € 3,75 

surf en turf spies      € 4,95 
Scampispies       € 3,75 
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beetje luxer

uit de zee

toscaanse kipspies (voorgegaard)  €  2,95
knoflook kipspies (voorgegaard)  €  2,95
WEVERS FOOD FRIKKEDELSTÈK  €  2,95

BBQ PAKKET DELUXE
souflakispies, slagersshaslik  

gemarineerde karbonade, kipsaté 

per persoon € 8,90

onze BBQ pakketten 

BBQ PAKKET populair
gemarineerde karbonade,  

kip op stok, barbecueworst

per persoon € 6,00

BBQ PAKKET du chef
Biefstuk truffelspies, kalfsspies, 

zalm-serranospies, lamsbrochette

per persoon € 14,70

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

BBQ PAKKET compleet
maak uw BBQ compleet voor de 

ultieme bbq-beleving 

per persoon € 8,95

koude schotel 
macaroni salade 
diverse rauwkost salades 
diverse sauzen 
kruidenboter 
stokbrood

Verse fruitsalade  p.p.   € 2,85

diverse producten
stokbrood                           € 1,79 
kartonnen bord met rvs bestek en servet     p.p. € 1,00 
porseleinen bord met rvs bestek en servet  p.p. € 1,45 
prijzen zijn exclusief afwas

 
 gebruik van het gas per kilo    €   8,00 
barbecue vuil retour                 € 35,00

wij barbecueën uw vlees en u geniet  
van het feest. onze specialist komt al  
voor € 30,- per uur 


