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Lekker...
Grootvlees op de barbecue

Het adres voo r de
groeps barbecue

W ij verkopen
vleespakketen online

Tips voor de echte buitenkoks

Wij kunnen het compleet verzorgen!

Kijk ook op onze vernieuwe webshop!

Een groot stuk vlees op de barbecue is heerlijk
en gemakkelijker te bereiden dan u denkt. Met
de lekkerste vleesspecialiteiten maakt u het
buitenkoken nog lekkerder. Een barbecue met
deksel is ideaal voor het roosteren van een mooi
stuk groot vlees. Daarmee krijgt u namelijk het
meest smakelijke resultaat. Natuurlijk krijgt u van
ons een bereidingsadvies zodat uw vlees op de
juiste wijze bereidt kan worden.

Wilt u een barbecue organiseren met
uw school, bedrijf, familie, buurt- of
sportvereniging? Wij kunnen de barbecue
compleet voor u verzorgen. Exact zoals
u het wilt hebben. Vraag bij ons naar de
mogelijkheden zodat uw barbecue een feest
wordt met de kwaliteit van Slagerij van ‘t
Oever.

Voor de echte fijnproever hebben wij drie
soorten verschillende natuur vleespakketten.
Variërend van het betrouwbare basis pakket,
luxe pakket en carnivoor pakket. Alles wordt
vers aangeleverd en word binnen twee
dagen bezorgd. Kijk snel op onze website,
www.slagerijvantoever.nl, of volg ons via
social media.
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De lekkerste barbecue begint bij:
Breed 14, Hoorn, 0229-210516
Westzijde 174A, Zaandam, 075-2020148
Koningin Julianaplein 10C, Zaandam, 075-3030062
info@slagerijvantoever.nl, www.slagerijvantoever.nl

Ons assortiment

Met ons uitgebreide barbecue-assortiment kunt u naar wens
uw eigen barbecue samenstellen. Alle producten zijn van
ambachtelijke kwaliteit en supermals. Vertrouwde kwaliteit
van Slagerij van ‘t Oever.

Barbecue pakketten
vanaf 5
personen

Pakket

Populair

- Kipsaté
- Gemarineerd filetlapje
- Hamburger
- Gemarineerd speklapje
- Barbecueworst
Per persoon

Pakket

7.00

De Luxe

Pakket

All-in

- Varkenshaassaté
- Gemarineerd filetlapje
- Gemarineerde kogelbiefstuk
- Gemarineerde kipfilet
- Gemarineerde lamsrack

- 	5 soorten vlees: Varkenshaassaté /
Gem. filetlapje / Gem. kogelbiefstuk /
Gem. kipfilet / Gem. lamsrack
- Diverse soorten salades
- 4 soorten saus
- Stokbrood / kruidenboter

Per persoon

Per persoon

Zelf samenstellen
Wilt u zelf een pakket samenstellen
of heeft u speciale wensen, dan kunt
u daarvoor altijd bij ons terecht. Wij
zorgen er samen met u voor dat wij
uw wensen vertalen naar de lekkerste
producten voor een geslaagde barbecue.

9.00

15.50

Maak het compleet
Wij hebben alles in huis waarmee
u de barbecue compleet maakt.
- Heerlijke sauzen
- Stokbrood en kruidenboter
- Wegwerp borden en bestek
- Servetten
- BBQ OFYR huur € 50,- per weekend

De afgebeelde gerechten zijn bedoeld als sfeerbeeld en serveersuggestie en zijn geen exacte weergave
van ons barbecue-assortiment. Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.

Varkensvlees		
Gemarineerde filetlapje 		
Gemarineerde speklap 		
Gemarineerde sparerib 		
Gegrilde sparerib 		
Grillworst spies 		
Varkenshaassaté 		
Chorizo worst 		
BBQ-worst 		
Balkan spies 		
Bourgondische varkenshaas 		

100 gram
1,69
1,49
1,15
1,39
1,69
1,89
1,49
1,39
1,29
2,29

Kippenvlees		
Gemarineerd kipfilet Piri-Piri 		
Gemarineerd kipfilet Indian curry
Kipsaté op spies 		
Gemarineerde drumsticks 		
Gegrilde drumsticks 		
Kip spareribs 		
Gemarineerde kippendijen 		
Lentedij spies (met lenteui) 		
Zomerspies (met zongedr. tomaat)

100 gram
1,50
1,50
1,55
0,90
1,35
1,40
1,50
1,69
1,69

Rundvlees		

100 gram

Amerikaanse steak		

2,30

Argentijnse steak		

2,30

Hamburger, per stuk, 5e gratis		

1,20

Biefstuk op spies		

2,29

Civapcici spies (pittig gehakt), per stuk

1,29

Black angus burger		

1,75

Picanha burger		

1,75

Grote stukken vlees		

100 gram

Hele schouder (gemarineerd/naturel)

1,00

Hele buik (gemarineerd/naturel) 		

1,20

T-bone steak 		

2,59

Côte de boeuf 		

2,55

Lamsschouder (gemarineerd/naturel)

1,89

Lamsbil (gemarineerd/naturel) 		

2,10

Bavette
Picanha Nederlands/Zuid-Amerikaans
Kalfs rib eye
Short ribs
Brisket
Tomahawk
Dry aged rundvlees
Wij maken uw barbecue compleet
Sauzen, per 100 gram		

v.a. 1,09

Gemarineerd stokbrood + kruidenboter
Borden + bestek 		

te huur

BBQ, capaciteit voor 50 pers.)		

te huur

Diverse salades
Onze salades maken uw BBQ compleet.
Bereidt met de lekkerste ingrediënten.
Verkrijgbaar als portie, maar ook als
complete saladeschotel. Wat u wenst.

