VERDER BIJ DE BBQ VERKRIJGBAAR
•
•
•
•
•
•
•

Groentenbuffet (7 soorten verse koude groenten)			
Verse frieten							
Koude aardappelen in saus 						
Krielaardappelen met spek						
Stokbrood								
Pastasalade 							
Bestek (vork, mes, bord, servet) 					

€3,50/p.p.
€2,50/p.p.
€2,00/p.p.
€2,50/p.p.
€1,00/p.p.
€2,50/p.p.
€1,80/p.p.

VOORGERECHTEN
• Papillot van zalm, scampi, tongrolletje en fijne groenten		
• Scampibrochette (6) met krokant slaatje en brood			

€8,00/p.p.
€7,00/p.p.

APEROHAPJES
•
•
•
•
•
•
•

Kippenboutje							
Scampi met zongedroogde tomaat 					
Kaasworst met spek 						
Tonijn & courgette 							
Gelakt gloriusspek 							
Spiesje van wit-blauw met bearnaise 				
Minipens 								

€1,00/p.p.
€1,50/p.p.
€1,50/p.p.
€2,00/p.p.
€1,00/p.p.
€1,80/p.p.
€1,20/p.p.

Alle prijzen zijn excl. btw bediening: 12 % / enkel levering: 6 %

DESSERTS
• Dessertbuffet met waaier van nagerechten en vers fruit 		
• Dessertbordje van het huis						
• Chocolademousse van het huis					

“Overheerlijke BBQ & traiteurgerechten op houtskool gebakken.
Steek het vuur aan en laat het feest beginnen.
Wij wensen u smakelijk eten!”
Kronevoordestraat 46A - 8610 Handzame (Kortemark)
051 56 61 31 - 0495 22 89 51 - slagerij.jan@telenet.be
www.slagerij-jan.be - BE 0761 184 734

€9,00/p.p.
€6,50/p.p.
€6,00/p.p.

BBQ FOLDER
2022
WIJ VERZORGEN AL UW RECEPTIES,
BBQ’S & MAALTIJDEN.

BBQ 01 - €6 P.P.
• BBQ worst
• Ribbetjes
• Varkens- of kippenbrochette
BBQ 03 - €12,80 P.P.
•
•
•
•

Chipolata
Gemarineerde zalm
Scampibrochette
Côte à l’os

BBQ KIND - €6 P.P.
• BBQ worst
• Kipfilet of ribbetjes
• Groenten en aardappelen

DEGUSTATIEBBQ - €26,50 P.P.

BBQ 02 - €8 P.P.
•
•
•
•

Hoofdmenu

Starter

BBQ worst
Kippenkotelet
Gemarineerd spek
Ribbetjes

• Tonijn & courgette
• Kaasworst met spek
• Kippenboutje

BBQ LUXE - €16,80 P.P.
•
•
•
•

Chipolata
Lamskroon
Côte à l’os
Varkenshaasje

•
•
•
•
•

Tot slot

BBQ worst
Kippenbrochette
Scampibrochette
Varkenshaasje
Ribbetjes

RECEPTIEFORMULES
• Piccolo met braadworst incl. ketchup en mosterd			
• Ovenkoek met beenham incl. assortiment koude groenten en sauzen
• Broodje met verse burger v/h huis incl. assortiment koude groeten en sauzen

BBQ VEGGIE - €7 P.P.
• Zalm
• Scampibrochette
• Vegetarische burger

HAMBURGERFESTIVAL €15 P.P.
Diverse minihamburgers voorzien van
aangepaste broodjes, sauzen en garnituren.

SPECIALITEITEN
• Côte à l’os naar believen incl. 3 warme sauzen		
• Beenhesp naar believen met jagersaus			

€16/p.p.
€9/p.p.

Indien gewenst komen wij ter
plaatse het BBQ festijn verzorgen.
Met eigen BBQ en houtskool
voor een prijs van €2/p.p. met
minimum van €150.
Voor grote groepen maken wij
graag een prijsofferte op maat!
*Buiten een straal van 20 km wordt er € 50
verplaatstingskosten aangerekend.

• Lamskroon
• Côte à l’os

BURGERS:
•
•
•
•
•

Burger van het huis
Kip-kaasburger
Pizzaburger
Spekburger
Beefburger

Garnituren:
•
•
•
•
•

Kaas
Gedroogde ui
Tomaat
Ijsbergsla
Rode uienringen

€3,50/st
€4,50/st
€5,00/st

