Barbecueën met écht goed vlees doet u natuurlijk samen met de Keurslager.
Wij helpen u graag met advies, bereidingstips en natuurlijk de lekkerste producten.
Ook als het gaat om de bijgerechten. Specifieke wensen? We denken graag met u mee!

Pakket A

Pakket b

Pakket c vis

• BBQ-worstje
• Speklap gemarineerd
• Kip op stok
• Hamburger Pigalle

• Pepersteak
• Hamburger Pigalle
• Gemarineerde kipfilet
• Kipsaté spies

• Scampie spies
• Vis in het bakje
• Mootje zalm
• Kabeljauwhaasje

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

per persoon

7.95

per persoon

10.50

per persoon

Pakket d veggie

Kids-pakket

• Gevulde portobello
• Wrap kruidenkaas
• Vega-shaslick.
• Groenteburger

• Hamburger voorgegaard
• Kip op stok
• Marshmallow spies

per persoon

9.75

15.75

(vanaf 2 personen)

per persoon

5.25

Pakketten te bestellen vanaf 4 personen per pakket

Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Be stel online!

Maak uw barbecue

Bestel gemakkelijk
in onze webshop

Compleet
Vanaf 4 personen te bestellen

Saladepakket

GRAAG BESTEL IK HET VOLGENDE:

• Huzarensalade
• Pastasalade
• Festivalsalade
• Kool-pestosalade

Vleespakket
Aantal personen

per persoon

5.50

Salade pakket
Aantal personen

Saus-assortiment
• Huisgemaakte knoflooksaus ,
• Satésaus
• Cocktailsaus
• Stokbrood met kruidenboter
vanaf 4 personen te bestellen
per persoon

3.00

Borden en bestek
• Borden en bestek (wegwerp)
per setje per persoon

0.75

per stuk aantal

Wit stokbrood afgebakken wel/niet
Pane fiesta afgebakken wel/niet
Kruidenboter
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Satésaus
Shaslicksaus
Borden en bestek
Flesje wijn wit/rosé
Doosje wijn wit/rosé

1.95
2.25
2.30
2.10
2.10
2.10
2.10
0.75
8.95
44.75

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Graag uw aandacht voor het volgende
• Getoonde prijzen en aanbod zijn onder voorbehoud.
• Vanwege een overspannen markt zijn aanbod en prijs
sterk fluctuerend.
• Aan deze folder kunnen daarom geen rechten ontleend
worden.
• Prijzen besproken binnen een week voor afleverdatum
kunnen als bindend beschouwd worden.
Informeer naar de actuele prijs.

Gebruik van de BBQ

• Vanaf 20 personen kunnen wij een
barbecue ter beschikking stellen
Gebruik van gas à 17.50 per barbecue
Schoonmaak barbecue à 15.00 per barbecue

Betaling
Totaal te betalen
€
Terug te ontvangen bij inlevering BBQ €
o ja o nee
Vlees op schaal

Uw gegevens
Naam

Bezorgen en ophalen

Adres

Gemeenten rondom Udenhout; Oisterwijk, Haaren, Helvoirt,
Moergestel en Berkel-Enschot. en Loon op Zand 20.00 per
partij (20 personen).
Bezorgtijdstippen altijd in overleg.

Telefoon

In Udenhout 10.00 per partij.(20 personen)

afhaaldatum
e-mail

prijs

