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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 varkenshaas-spies
• 1 gemarineerde biefstukpen
• 3 sauzen + satésaus

17,9P0
.P.

E U RO
• huzarensalade
• kartoffelsalade met spekjes
• breekbrood en kruidenboter
• rauwkostsalade
• pastasalade en fruitsalade

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.

SEIZOEN 2022
2022-074

SLAGERIJ: MARKTSTRAAT 38C, 4921 BG MADE, 0162 68 75 41 - CATERING: 06 533 75 802

www.slagerijrasenberg.nl

STEL ZELF UW
BARBECUE SAMEN

ASSORTI-PAKKETTEN
ASSORTI-PAKKET 1

• VLEES
Shaslick
Hawaï-spies
Portie saté
Golfstick
Barbecueworst
Hamburger
Drumstick
Kotelet
Biefstuk
Kipfilet
Speklap
Spareribs

2,00
1,90
2,75
1,90
1,60
1,60
1,50
2,25
2,95
2,50
1,70
1,70

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

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

• VEGETARISCH
Saté
Shaslick
Hamburger
Groenteschijf

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

5 stuks vlees door ons gesorteerd
uit ons gehele assortiment

€ 10,99 P.P.

•
•
•
•
•

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

5,95

ASSORTI-PAKKET 2

Leveringsvoorwaarden barbecue

5 stuks vlees door ons gesorteerd
uit ons gehele assortiment +

• 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 € 12,50
per barbecue aan gas.
• Schoonmaakkosten van de barbecue zijn € 20,00
• 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.

• Sauzen 100 gr. p.p.
• Huzarensalade 200 gr. p.p.
• Stokbrood en kruidenboter

€ 12,99 P.P.
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.

€ 14,99 P.P.

HERBRUIKBAAR COUVERT* (1 P.P.)

• 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.

KINDER-SMUL-PAKKET

• Bord en bestek (servetten)
gratis meegeleverd
*
Extra bijbestellen:
€ 0,35 per couvert

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

STENEN COUVERT (1 P.P.)

• Bord en bestek (servetten)
+ afwas € 1,25 per couvert

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

NIEUW!!!
DE WOK
PARTY

•
•
•
•
•
•
•

VARKENSREEPJES
KIPREEPJES
BIEFREEPJES
ZALMREEPJES
SCAMPI’S
WOKGROENTEN
HUZARENSALADE

•
•
•
•
•
•
•

RAUWKOSTSALADE
FRUITSALADE
NASI & BAMI
KRIELTJES
DIVERSE SAUZEN
STOKBROOD
KRUIDENBOTER

SPEENVARKEN-AAN-HET-SPIT

VANA
F

‘Speenvarken-aan-het-spit’ weegt ± 20 kilo en is ruim voldoende voor 30 personen. € 2 4 9
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

,-

Wokpan meegeleverd.
Gas € 12,50
Schoonmaak € 10,00

€ 16,95 P.P.
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Leveringsvoorwaarden: • Prijs varken en huur spit: € 249,- (prijs is excl. gas) - Prijs gas: € 20,00
• Schoonmaakkosten gebruikt spit en barbecue: € 20,00 (zelf schoonmaken kan ook).
• Het varken met spit bezorgen wij in de directe omgeving van Made. Wij brengen hiervoor geen
kosten in rekening.

GEVULD WARM SPEENVARKEN (niet aan spit)

VANA
F

De warm geserveerde speenbig is gevuld met een gehakt-soort of ham naar wens. € 2 7 5 , Het is gemakkelijk te verdelen en geheel opsnijbaar en blijft ongeveer vier uur warm.
Het is aan te vullen met salades, sauzen etc. Meer informatie: 06 533 75 802
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