
BBQ 
FOLDER 

Gildeslager Kempenaar 

Edveensweg 12  

7861 AN Oosterhesselen 

0524 - 581246 

info@slagerijkempenaar.nl 

www.slagerijkempenaar.nl 

Prijs per stuk 

Kabouter € 0,95 

Barbecue worst € 1,25 

Hamburger gaar € 1,25 

Wilde kabouter € 1,10 

Gemarineerde karbonade € 1,75 

Gemarineerde speklap € 1,50 

Shaslick € 1,60 

Satéstok € 1,25 

Gegrilde drumstick € 1,00 

Vleeslolly € 1,25 

Procureur filet lap € 1,75 

Hawaistick € 1,60 

Beenhamspies € 1,50 

Kipkotelet € 1,50 

Ringslang € 1,60 

Hamburger (rund) € 1,35 

Beefburger € 1,50 

Lamsspies € 1,75 

Soevlakispies € 1,50 

Vier op een rij € 1,60 

Kipdij filet € 1,50 

Lasagne cups € 1,98 

Fricandeau vlecht € 1,75 

Prijs per stuk   

Haasbief puntjes spies € 4,95 

Kip saté € 1,50 

Kolibrie € 1,95 

Braadworst € 1,75 

Haas saté € 2,35 

Biefspies € 2,35 

Varkenshaasmedaillons spies € 3,50 

  

Prijs per 100 gram   

Kalfs T-bone € 2,75 

Kalfs kotelet € 2,25 

Tournedos spies € 4,98 

Vlees fakkel € 1,98 

Pepper steak € 2,35 

Pampa steak € 1,98 

Houthakkerssteak € 1,65 

Entrecote € 2,25 

Kogelbiefstuk € 2,55 

Gemarineerd filetlapje € 1,75 

Lamskotelet (nw.zl) € 2,25 

Spare ribs € 1,35 

Gemarineerde haaskarbonade € 1,75 

Tricolorefilet € 1,98 

Naast alle pakketten zijn onze barbecuelekkernijen ook gewoon los verkrijgbaar. U 

heeft keuze uit een uitgebreid assortiment steaks, burgers en met de hand 

geregen spiesen. Succes verzekerd!  

€ 1,65 

Salades 

Ook voor mooi opgemaakte salades slaagt 

u bij ons. Zo leveren wij bijvoorbeeld 

rundvlees– of 

kartoffelsalade voor 

U kunt ook een frisse rauwkostsalade 

met heerlijke seizoensgroenten bij ons 

bestellen. Of een fruitsalade gemaakt van 

vers zomerfruit. Gelieve deze salade 

minimaal 4 dagen van tevoren bestellen.  

Prijs per 100 gram  

€ 3,95 

Salades niet opgemaakt 

Prijs per 100 gram 

Rundvleessalade € 0,95 

Kartoffelsalade € 0,95 

Pastasalade € 1,25 

Sauzen € 0,98 

Kruidenboter € 1,98 

Onze barbecuelekkernijen 

druk en zetfouten voorbehouden 



Vertrouwt u de keuze aan de slager toe? Dan bent u verzekerd van een 

gevarieerd barbecuepakket bestaande uit 10 soorten vlees met gemiddeld 5 

stukjes vlees per persoon. 

Het ’Slagers keuzepakket’ is al mogelijk vanaf 10 personen. Kies uit: 

Slagers keuzepakket Gewoon 
 

Per persoon              € 7,50 
 

Slagers keuzepakket Luxe 
 

Per persoon              € 8,95 
 

Slagers keuzepakket Exclusief  
 

Prijs en samenstelling in overleg 

Barbecuepakket  

Traditioneel 
• Karbonade 

• Barbecue worst 

• Hamburger gaar 

• Gegrilde drumstick 

• Gemarineerde speklap 

Per persoon  € 6,50 

  € 4,95 

Barbecuepakket  

Populair 
• Shaslick 

• Procureurfiletlapje 

• Satéstok 

• Kipdij filet 

• Gemarineerde speklap 

Per persoon  € 7,50 

Barbecuepakket  

kinderen 

 

• Barbecue worst 

• Kipkotelet  

• Hamburger gaar 

 

Per persoon  € 3,75 

Barbecuepakket  

De Luxe 
• Shaslick of Hawaistick 

• Gemarineerde haaskarbonade 

• Houthakkerssteak 

• Peperbiefsteak 

• Kipkotelet  

Per persoon  € 8,95 

 

Panpakket  
 

• Shoarmavlees 

• Varkensmedaillons  

• Biefstukreepjes 

• Roerbak kip 

• Satévlees 

Per 500 gram  € 8,95 

Barbecue compleet verzorgd 

Maak het uzelf gemakkelijk en bestel meteen ook salade en stokbrood bij uw 

barbecue. Wij bieden het volgende aanvullende pakket: 

• Rundvlees– of kartoffelsalade 

• 3 soorten saus 

• Kruidenboter 

• Stokbrood 

Deze aanvulling — op uw pakket of losse barbecuelekkernijen — is al mogelijk 

vanaf 10 personen. 

Per persoon 

Slagers keuzepakket 

Goed om te weten 

Bruikleen gasbarbecue € 27,50 (inclusief gas en reiniging) 

Bruikleen grote pan € 30,— (inclusief gas en reiniging) 

Bruikleen superpan € 50,— (inclusief gas en reiniging) 

Wegwerpbestek (bord, bestek en servet) 2 sets per persoon € 0,95 

Bij een bestelling boven €400,— bezorgen wij gratis in de omgeving Volg ons ook op facebook: fb.com/GildeslagerKempenaar 

druk en zetfouten voorbehouden 


