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BARBECUE
PAKKETTEN
BARBECUE PAKKET
~POPULAIR~

BARBECUE PAKKET
~EXTRA~

BARBECUE PAKKET
~DE LUXE~

1 hamburger
1 barbecueworst
1 gemarineerde speklap
2 kipsaté

1 hamburger
1 gemarineerde procureur
1 kip shaslick
1 pepersteak
1 speklap
2 kipsaté

1 gemarineerde kipfilet
1 gemarineerde steak
1 gemarineerd filetlapje
1 biefstukspies
2 kipsaté
1 varkenshaas medaillons

650

950

1050

BARBECUE COMPLEET MAKEN

met salade satésaus, hot-saus, knoflooksaus, kruidenboter, en stokbrood
vanaf 4 personen - p.p.

BARBECUE PAKKET
~ZONDER ZORGEN SPECIAAL~
Voor 25 personen
20 gemarineerde procureurs
20 hamburgers
20 barbecueworsten
40 kipsaté
20 spareribs 2 ribs
20 gemarineerde speklappen
+ huzarensalade | kartoﬀelsalade | stokbrood | kruidenboter |
satésaus | knoflooksaus | barbecue hotsaus
Inclusief: barbecue en gas. Schoonmaak van de barbecue doen
wij voor u! Uiteraard kunt u zelf uw pakket naar eigen smaak
samenstellen. Wij helpen u daar graag mee.

31500

4 00

BARBECUE PAKKET
~ZONDER ZORGEN DE LUXE~
Voor als
het weer
mag...

Voor 25 personen
50 kipsaté
15 pepersteaks
15 kipshaslicks
15 hamburgers
15 gemarineerde filetlapjes
15 biefstukspiesen
15 varkenshaas medaillons
+ huzarensalade | kartoﬀelsalade | stokbrood | kruidenboter
satésaus | knoflooksaus | barbecue hotsaus
Inclusief: barbecue en gas. Schoonmaak van de barbecue doen
wij voor u! Uiteraard kunt u zelf uw pakket naar eigen smaak
samenstellen. Wij helpen u daar graag mee.

35000

BESTELFORMULIER BARBECUE
aantal

totaal

hamburger
Barbecueworst
gemarineerd speklapje
gemarineerde steak
gemarineerd filetlapje
gemarineerd procureurlapje
Varkenshaas medaillon
Carpacciospies
Biefstukspies
Varkenshaassaté
Kipsaté
Kipshaslick
Kipdrumstick - voorgegaard
gemarineerde kipfilet
spareribs - voorgegaard
Procureur [pulled pork]
gemarineerde lamskotelet
Bavette
tomahawksteak
ribeye
entrecote
Picanha
Barbecue pakket Populair
Barbecue pakket extra
Barbecue pakket De luxe
Barbecue compleet maken: salade, saus,
stokbrood (vanaf 4 personen)
BBQ pakket zonder zorgen speciaal 25 pers.
BBQ pakket zonder zorgen De luxe 25 pers.
gasbarbecue + gas

Naam
straat
PC / woonplaats
telefoon
Bezorgdatum

ophalen datum en tijd

leverdatum

retour

geholpen door
totaalbedrag

datum en tijd

Bijzonderheden

