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- Gemarineerde karbonade
- Hamburger
- BB0-worst
- Shaslick
- 2 stokjes saté

Prijs per persoon

- Stoere mannenspies
- Hamburger
- Spareribs
- ProcureurschijÍ
- 2 stokjes saté

Priis per persoon 9?o
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Buiten eten is een feest! Onze BBQ-pakketten zijn lekker en compleet en met ons

uitgebreide barbecue-assortiment kunt u naar wens uw eigen barbecue samenstellen.

- Gehaktballenspies
- 2 stokjes saté

Prijs per persoon 5Ío 8Po

- Gem.biefstuk - Shaslick
- Gem. filetlap - 3 sooften salades
- Gem.speklap - Stokbrood
- Drumstick wit oÍ bruin,
- 2 stokjes saté evt. gesneden
- Gem. kipÍilet - Kruidenboter
- Hawaïspies - s^4soortensausjes
- Hamburger - lnclusieÍ barbecue

14!o
Minimaal 2 personen S soorten vlees per persoon'
""'ààmàníesteto 

op basis van 1 0 soorten vlees'

BBI

w

- Bourgondische - Gem. kipfilet
varkenshaas met gerookt

- Gem. bieÍstukspies spek
met zongedroogde - Gegaarde

- Gem.karbonade
- Shaslick
- BBQ-worst
- Hamburger
- 2 stokjes saté
- 3 soorten salades

- 3 à4 sooften saus
- Stokbrood wit of

bruin, evt. gesneden
- Kruidenboter
- lnclusieÍ barbecuetomaat

- Procureurschijf
XL-kipsaté

12?s 13ro
- BB0-worst

Prijs per persoonPrijs per persoon Prijs per persoon
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Alle producten zijn van ambachtelijke kwaliteit en supermals.
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Pakket Populair

Pakket Compleet BBI,ffi

De aÍgebeelde gerechten zijn bedoeld als sfeerbeeld en zlin geen exacte weergave van Èrí#ffiWn voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.



Gemarineerde karbonade

Gemarineerde speklap

Gemarineerde biefstuk
Gemarineerde kipÍilet

Gemarineerde lamskotelet

Gemarineerde Íiletlap

Stoere mannenspies

Robuuste spies van bieÍstuk en rookspek

BBQ-worst

Hamburgers

Spareribs

Kipsaté

Varkenssaté

Shaslick

Gebraden drumsticks
Hawaï spies

Fakkeltjes

Nieuw! Kip op stok
Bourgondische varkenshaas

Procureurschijf

Drie schijven grillworst aan een spies,

gemarineerd met drie verschillende kleuren

Nieuw! Megaburger

Uit eigen keuken

Nieuw! Bacon bombs

Een spies met drie balletjes gehakt,

omwikkeld met gerookt spek

Vegetarische shaslick
Vegetarische hamburger
Vegaballetjes aan spies
Vegetarische groenteschijf

Vegetarische Javaanse schijf

Nieuw! lndonesian chickenspies p.st. € 1,85

Wij hebben alles in huis waarmee

u de barbecue compleet maakt.

- Heerlijke sauzen

- Stokbrood en kruidenboter

- Wegwerp borden en bestek

- Servetten

Onze salades maken uw BBQ

compleet. Bereidt met de lekkerste
ingrediënten. Verkrijgbaar als
portie, maar ook als complete
saladeschotel. $lat u wenst.

uw groep vegetarisch? Ook hiervoor
kunnen wij een pakket compleet 

.

maken met stokbrood, kruidenboter,
sausjes en vegetarische salades, Laat
het ons wetenl

p.st.

p.st,

p.st.

p.st.

p.st.

p.st,

p.st.

€,2180

€ 1,35
€,2rgo
c2,30
€ 1,95
€,2,50
€,2,40

p,st, €,1,25
p.st. €,1,25
p.st. €,2,20
p.st. € 0,65
p.st.. € 0,65
p,st. €,1,75
p.st. € 1,10
p.st. € 1,65
p.st. € 1,35

p.st. €1,75
p.st, €,2,75

p.st, €2,25

p,st. € 1,95

p.st, €,1,70

p.st. € Í,60
p.st. € 1,60
p.st. € 1,60
p.st. € 1,60
p.st. € 1,60

Gemarineerde spies van varkenshaas en rookspek

Heeft u andere wensen, of liever
grote stukken vlees (zoals bijv.
procureur, picania, bavette of
buikspek) op de barbecue? Neem
vooraf contact met ons op, en wii
maken het mogelijk voor u.

Heeft u oÍ iemand uit uw $roep allergieën?,

Laat het ons weten, daar kunnen we wat meel

bu k*olituit van vevls
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Tips voor de echte buitenkoks

Een groot stuk vlees op de barbecue

is heerlijk en het is gemakkelijker

te bereiden dan u denkt. Met de

lekkerste vleesspecialiteiten maakt

u het buiten koken nog lekkerder.

Een barbecue met deksel is ideaal

voor het roosteren van een mooi

stuk groot vlees. Daarmee krijgt

u namelijk het meest smakelijke

resultaat. Natuurlijk krijgt u van ons

een bereidingsadvies zodat uw vlees

op de juiste wijze bereidt kan worden.

Wij verzorgen het compteet!

Wilt u een barbecue organiseren met

uw school, bedrijl familie, buurt- of

sportvereniging? Wij kunnen de

barbecue compleet voor u verzorgen.

Exact zoals u het wilt hebben. Vraag

ons naar de mogelijkheden zodat

uw barbecue een feest wordt met de

kwaliteit van onze specialiteiten.

Wij hebben volop variatie

Voor de echte fijnproever die

eens iets anders op de barbecue

wil, hebben wij volop variatie.

Wist u dat wij regelmatig nieuwe

specials maken? Heerlijke nieuwe

producten van onze bekende

ambachtelijke kwaliteit. Ook voor

de barbecueperiode hebben wij

regelmatig nieuwe producten voor

op de gril. Ontdek de smakelijke

mogelijkheden in onze winkel.

Ambachtelijke Slagerij Mulder
Burchtstraat sAy B374KC Kuinre

Telefoon 0527-231109
www.sl agerijm ulderkui n re.n I
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