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PAKKET
BBQ
COLLI 1POPULAIR
-Saté
BBQ worst
Barbecue worst
-Gemarineerde
BBQ spek kippenfilet
spek
-Barbecue
Gemarineerde
varkensbrochette
-€ Gekruid
7,99 pp kippenlapje

€4,50/PP DEGUSTATIE
BBQ COLLIPAKKET
DELUXE

Compleet met groenten, sauzen en brood €15,28 pp

PAKKET CLASSIC

BBQ COLLI 2		

Hamburger
Spare rib
-Kippensaté
BBQ worst
-Chipolata
Gemarineerde steak

€ 5,75/PP

-€8,19
Gemarineerde
kalkoenbrochette
pp
met groenten,
sauzen en brood €15,48 pp
-Compleet
Gemarineerde
varkensmignonet

Zalm
- Gemarineerd lamskroontje
Kipsaté
Lamscotelet - Gemarineerde steak
Eendenfilet - Scampibrochette(4scampi’s)
Ierse Ribeye
- Witte pens met spek
Scampi spiesje
Varkenshaasje met spek

€9,50/PP

€ 17,19 pp
Compleet met groenten, sauzen en brood €24,48 pp

KIDS PAKKET
Chippiworstje
Kleine kipsate
€ 2,99 pp
Met patatjes, wortel, komkommer en stokbrood €4,69 pp

Slagershoop
Slager Dirk hoopt dat
mensen bewuster vlees
kiezen.

Stel gerust je eigen BBQ colli samen,
wij bieden een ruim assortiment van
vers hoevevlees aan.
Varkens-, kalfs-, runds-,
paarden-, lamsvlees en gevogelte.

BBQ APERO
APEROBROCHETJES
- Spekfakkels
- Spitje witte pens
- Spitje BBQ worstje
- Spitje voorgegaarde kippenvleugel (5 kippenvleugeltjes)
- Spitje mini-balletjes (4 balletjes)
- Spitje gemarineerd varkensvlees
- Spitje gemarineerd rundsvlees
- Spitje gemarineerde kalkoen
- Spitje kalkoenhaasje
- Spitje scampi (4 scampi’s)
- Spitje ardeens varkensmedaillon (3 medaillons)

€0,80/st
€1,00/st
€0,75/st
€2,00/st
€0,75/st
€1,00/st
€1,20/st
€1,00/st
€1,50/st
€3,00/st
€1,50/st

PAPILLOT
- Papillot van varkensgyros
- Papillot van kalkoengyros
- Papillot van zalm

€1,20/st
€1,20/st
€1,50/st

TAPASPLANK

€5,50/PP

Pastrami, Italiaanse ham, pain d’ardenne, kipfilet bruchetta, chorizo,
serrano salami, grillworst, rillette, kaasblokjes, zongedroogde tomaten, olijven.

BBQ SPECIALS
- Côte à los wit-blauw
- Gemarineerde entrecôte
- Gemarineerde lamskroon
- Gemarineerde spareribs

19,75/kg
21,50/kg
50,00/kg
11,50/kg

BBQ EXTRA’S
€1,25/pp
€1,75/pp
€1,65/pp
€1,65/pp
€1,65/pp
€1,95/pp
€17/zak

OOK KUN JE AL DEZE OVERHEERLIJKE VLEESJES EN BIJGERECHTEN
BESTELLEN VIA ONZE WEBSHOP (WWW.HETMERELHOF.BE),
VIA MAIL OF TELEFOON

Markten:
Dinsdag te Roeselare, woensdag te Torhout en Oudenburg,
donderdag te Tielt, vrijdag te Nieuwpoort en zaterdag te Brugge.

Het Merelhof-team wenst u een gezellige, warme zomer toe met
mooi BBQ-weer.

Hoeveslagerij Het Merelhof
Merelstraat 5, 8810 Lichtervelde
0474/08.54.08
www.hetmerelhof.be
info@hetmerelhof.be

coussementdruk - lichtervelde

- Trio koude sausjes
- Warme sauzen (champignon/Provençaal)
- Pastasalade
- Aardappelsalade
- Krielaardappelen
- Mix koude groenten
(wortel, sla, tomaat, boontjes, bloemkool)
- 10kg houtskoolbriketten

Thuisverkoop:
Iedere dinsdag en zaterdag van 14u30 tot 18u.

