
‘t is weer tijd om lekker te genieten 

Uw ambachtelijke barbecuespecialist

Wij hebben volop variatie

WILT U EENS  
IETS ANDERS 
OP DE BBQ. 

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 ambachtelijke 

kwaliteit. Ook voor de barbecueperiode hebben  

wij regelmatig nieuwe producten voor de barbecue. 

Ontdek de smakelijke mogelijkheden in onze 

winkel. 

Wij kunnen het compleet verzorgen!

Wilt u een barbecue organiseren met uw school, 

bedrijf, familie, buurt- of sportvereniging? Wij 

kunnen de barbecue compleet voor u verzorgen. 

Exact zoals u het wilt hebben. Vraag bij ons naar 

de mogelijkheden zodat uw barbecue een feest 

wordt met de kwaliteit van de Ambachtelijke 

Slager!

 

Tips voor de echte buitenkoks:

LEKKER. ..
GROOTVLEES 
OP DE BBQ. 

HET ADRES
VOOR DE
GROEPS BBQ

Een groot stuk vlees op de barbecue is heerlijk 

en gemakkelijker te bereiden dan u denkt. Met 

de lekkerste vleesspecialiteiten maakt u het 

buitenkoken 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 

bereid kan worden. 

Assortiment
BARBECUE 

‘t is weer tijd om 
lekker te genieten 

Ambachtelijke Slagerij Mulder
Burchtstraat 5A, 8374KC Kuinre

Telefoon 0527-231109, www.slagerijmulderkuinre.nl



De afgebeelde gerechten zijn bedoeld als sfeerbeeld 
en serveersuggestie en zijn geen exacte weergave 

van ons barbecue-assortiment.  Druk- en zetfouten 
voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.

Assortiment
BARBECUE 

Gemarineerde karbonade  p. st. 2,50
Gemarineerde speklap  p. st. €  1,05
Gemarineerde biefstuk  p. st. €  2,70
Gemarineerde kipfilet  p. st. €  2,10
Gemarineerde lamskotelet  p. st. €  1,75
Stoere mannenspies  p. st. €  2,25
(Robuuste spies van biefstuk en rookspek)

BBQ-worst  p. st. €  1,00
Hamburgers  p. st. €  1,00
Spareribs  p. st. €  1,95
Kipsaté  p. st. €  0,50
Varkenssaté  p. st. €  0,50
Shaslick  p. st. €  1,50
Gebraden drumsticks  p. st. €  0,95
Gemarineerde filetlap  p. st. €  2,25
Hawaii spies  p. st. €  1,50
Fakkeltjes  p. st. €  1,10
Bourgondische varkenshaas  p. st. €  2,50
(Gemarineerde spies van varkenshaas en rookspek)

Procureurschijf  p. st. €  1,95

Heeft u andere wensen, of liever grote 
stukken vlees op de barbecue? Neem 
vooraf contact met ons op, en wij maken 
het mogelijk voor u.

Ons barbecue-assortiment
Met ons uitgebreide barbecue-assortiment kunt u naar 
wens uw eigen barbecue samenstellen. Alle producten 
zijn van ambachtelijke kwaliteit en supermals. Vertrouwde 
kwaliteit van de Ambachtelijke Slager! 

Vleesspecialiteiten
-  Gemarineerde karbonade
-  Hamburger
-  BBQ-worst
-  Shaslick
-  2 stokjes saté

7.25Per persoon

PAKKET POPULAIR

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

8.15Per persoon

PAKKET ANDRE

NIEUW!

-  Hamburger
-  BBQ-worst
-  Speklap
-  2 stokjes saté

4.00Per persoon

PAKKET KIDS

-  Bourgondische varkenshaas
-  Gem. biefstukspies met 
 zongedroogde tomaat
-  Gem. kipfilet met gerookt spek
-  Procureurschijf
-  Gegaarde XL-kipsaté

9.95Per persoon

PAKKET DE LUXE

Wij maken uw 
BBQ compleet
Wij hebben alles in huis waarmee 
u de  barbecue compleet maakt. 

- Heerlijke sauzen
- Stokbrood en kruidenboter
- Wegwerp borden en bestek
- Servetten

Lekker, onze
saladespecialiteiten
Onze salades maken uw BBQ 
compleet.  Bereid met de lekkerste 
ingrediënten. Verkrijgbaar als portie, 
maar ook als complete saladeschotel. 
Wat u wenst.

11.50Per persoon

PAKKET COMPLEET

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

-  3 á 4 soorten saus
-  Stokbrood wit of  
 bruin, evt. gesneden
-  Kruidenboter
-  Inclusief barbecue

12.50Per persoon

PAKKET MULDER

-  Gem.biefstuk
-  Gem. filetlap
-  Gem.speklap
-  Drumstick
-  2 stokjes saté
-  Gem. kipfilet
-  Hawaï spies
-  Hamburger

-  BBQ-worst
-  Shaslick
-  3 soorten salades 
-  Stokbrood wit of bruin, 
 evt. gesneden
-  Kruidenboter 
- 3 á 4 soorten sausjes
-  Inclusief barbecue

Minimaal 2 personen, 5 soorten vlees  
per persoon, samengesteld op basis van  
10 soorten vlees


