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ALLES VOOR DE ZOMERSE BARBECUE
het uitgebreide en eigengemaakte assortiment uit onze slagerij

EENS WAT ANDERS... BARBECUE DE LUXE
• 2 stokjes oriëntaalse saté
• 1 gemarineerde ribeye
• 1 zalmspies
• 1 gemarineerde biefstukpen
• 3 zomerse sauzen

15,9P0
.P.

EUR
• huzarensalade
• kartoffelsalade met spekjes
• luxe stokbrood en kruidenboter
• rauwkostsalade
• pastasalade en fruitsalade

O

Wilt u uw gasten eens verrassen, dan is bovenstaande ‘Barbecue de Luxe’ misschien
een lekker alternatief. Heeft u vragen over andere mogelijkheden en bereidingswijzen,
dan kunt u altijd in de winkel bij Jasper terecht.
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STEL ZELF UW
BARBECUE SAMEN
• VLEES
Shaslick
Hawaï-spies
Portie saté (3 stokjes)
Golfstick
Barbecueworst
Hamburger
Drumstick
Kotelet
Biefstuk
Kipfilet
Speklap
Spareribs

1,90
1,90
2,50
1,90
1,50
1,50
1,50
2,25
2,75
2,25
1,40
1,50

• VIS
Zalmspies
Botervisspies
Scampi’s 100 gr.
Zalmmoot 100 gr.

3,98
2,98
2,79
3,75

ASSORTI-PAKKETTEN

KINDER-SMUL-PAKKET

Aantal stuks vlees door ons samengesteld
uit ons gehele assortiment

•
•
•
•
•

ASSORTI-PAKKET 1
5 stuks vlees door ons gesorteerd
uit ons gehele assortiment

2,25
2,25
2,25
2,25

• DIVERSEN EXTRA
Stokbrood p.st.
Sauzen 100 gr. p.p.
Huzarensalade 200 gr. p.p.
Fruitsalade 100 gr. p.p.
Rauwkost 100 gr. p.p.

2,25
0,70
2,50
1,50
1,50

4,95

€ 8,99 P.P.
Leveringsvoorwaarden algemeen

ASSORTI-PAKKET 2
5 stuks vlees door ons gesorteerd
uit ons gehele assortiment +
• Sauzen 100 gr. p.p.
• Huzarensalade 200 gr. p.p.
• Stokbrood en kruidenboter

€ 10,99 P.P.

• VEGETARISCH
Saté
Shaslick
Hamburger
Groenteschijf

1 hamburger
1 mini barbecueworstje
E U RO
1 stokje saté
P.P.
1 broodje
1 portie joppiesaus, mayonaise,
tomatenketchup en kruidenboter

ASSORTI-PAKKET 3
5 stuks vlees door ons gesorteerd
uit ons gehele assortiment +
•
•
•
•

Sauzen 100 gr. p.p.
Huzarensalade 200 gr. p.p.
Stokbrood en kruidenboter
Fruit- en rauwkostsalade
100 gr. p.p.

€ 12,99 P.P.

• Goederen die u van ons in bruikleen heeft,
dienen altijd afgewassen/schoongemaakt te
worden geretourneerd.
• Is uw bestelling voor meer dan 20 personen
of tenminste € 150,- dan is het gebruik van de
barbecue GRATIS en betaalt u alleen € 10,00
per barbecue aan gas.
• Schoonmaakkosten van de barbecue zijn € 17,50
• Is uw bestelling ten minste € 150,- dan brengen wij deze gratis voor u thuis (in overleg)
binnen onze regio (straal van 20 km te
rekenen vanaf locatie Marktstraat 38c Made).
• Bij bezorging bespreken we met u wanneer u
de gebruikte spullen kunt afgeven of wanneer
wij deze bij u komen ophalen.
• Bij bestellingen boven € 800,- vragen wij een
vooruitbetaling van 50% van het totale oﬀertebedrag of van het te verwachten uiteindelijke
factuurbedrag, binnen 14 dagen voor levering
van de bestelling.
• Indien bovengenoemde vooruitbetaling uit
blijft, is Slagerij Rasenberg niet gebonden zich
aan de gemaakte afspraken te houden.

WEGWERPBORDJES,
WEGWERPBESTEK EN
SERVETTEN WORDEN
GRATIS MEEGELEVERD
(1 COUVERT PER PERSOON)

Prijs per stuk (tenzij anders aangegeven). Alle prijzen in euro’s.

VRAAG NAAR ONZE SPECIALITEITEN
waaronder: Chipolataworstje 100 gr. € 1,69 • Lamskotelet 100 gr. € 4,50
T-bone steak 100 gr. € 3,09 • Lamssaté 100 gr. € 3,50 • Spekspies per stuk € 1,50

SPEENVARKEN-AAN-HET-SPIT OF GEVULD VARKEN
‘Speenvarken-aan-het-spit’ weegt ± 20 kilo en is ruim voldoende voor 30 personen.
Geeft u een feest voor meer als 30 personen, dan kunt u ‘speenvarken-aan-het-spit’
aanvullen met extra barbecuevlees. Meer informatie: 06 533 75 802
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Leveringsvoorwaarden ‘Speenvarken-aan-het-spit’
• Prijs varken en huur spit: € 249,- (prijs is excl. gas) - Prijs gas: € 17,50
• Schoonmaakkosten gebruikt spit en barbecue: € 17,50 (zelf schoonmaken kan ook).
• Het varken met spit bezorgen wij in de directe omgeving van Made. Wij brengen hiervoor geen
kosten in rekening.
• U kunt het varken met spit tegen contante betaling en afgifte kopie ID-kaart of rijbewijs ook zelf
ophalen en retour brengen. Het spit past in een grote bedrijfsauto of aanhangwagen.
• Indien aanwezig: huur aanhangwagen € 35,- per dag (tegen afgifte kopie ID-kaart of rijbewijs).
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