Huur BBQ | €22,50
1x BBQ (max 20-25 personen)
1x gas
1x schoonmaak
Onze BBQ's zijn makkelijk te demonteren en te
vervoeren.

Bij ons te koop

Bezorgen
Het bezorgen van de BBQ is geen probleem.
Het bezorgen graag in overleg.

BBQ Folder

Bezorgen van Maandag t/m Zaterdag
Gratis bezorging vanaf 20 personen.
Daaronder rekenen wij €7,50.
Bezorgen op Zondag
Op Zondag bezorgen is ook mogelijk.
tussen 11:00 en 13:00 uur vanaf 20 personen.
Hiervoor rekenen wij €10,00 bezorgkosten.
Drank voor bij de BBQ
Dranken speciaalzaak Cheers
Tel: 0316-331437
Wij nemen de drank gekoeld voor u mee.
Slecht weer!!
Bij slecht weer een tent nodig?
Weijers party verhuur.
Tel: 0316-262929

Valt het je ook op dat houtskool vaak vies ruikt
en zwarte wolken geeft? De meeste houtskool
komt van buiten Europa en is vaak illegaal
gekapt tropisch hout. Dat is slecht voor ons
klimaat. ECHT houtskool staat voor natuurlijk,
brandschoon!
Door de keuze voor FSC gecertificeerd hout,
kun je er zeker van zijn dat er voor elke
gekapte boom een nieuwe wordt aangeplant.
Door de hoogwaardige productiewijze van
ECHT houtskool, is er minder hout nodig om
eenzelfde hoeveelheid houtskool op
traditionele wijze te produceren. In het
productieproces worden de gassen die bij de
verhitting vrijkomen gebruik om woningen te
voorzien van groene energie.
Door de hoge kwaliteit van de ECHT producten
is het duurzaam in gebruik, hierdoor heb je
minder houtskool nodig per barbecue dan van
andere merken. Je doet veel langer met
ECHT en hoeft tussentijds niet bij te vullen.

Slagerij Appie van uum
Didamsestraat 16
6901HC Zevenaar
tel: 0316-523125
www.slagerijappievanuum.nl
info@slagerijappievanuum.nl

B B Q spec i ali tei ten
BBQ vlees per stuk
Kip saté.
Varkens saté
Kip shaslick
Varkens shaslick
Runder shaslick
Hamburger
Runder hamburger
Barbecue worst
Gemarineerde drumstick (gegaard)
Gemarineerde sparerib (gegaard)
Gemarineerde speklap
Gemarineerde filetlapje
Gemarineerde karbonade
Frikandelspies
Kinderstick

€0,90
€0,90
€1,40
€1,40
€1,60
€1,10
€1,25
€1,05
€1,05
€1,75
€1,05
€1,45
€1,45
€0,75
€1,50

Luxe BBQ vlees per stuk
Biefstuk naturel
Biefstuk gemarineerd
Entrecote naturel.
Entrecote gemarineerd
Kipfilet gemarineerd
Lamskotelet gemarineerd
Varkenshaas saté
Varkenshaas shaslick
Luxe kip hawai spies

€2,00
€2,25
€2,25
€2,50
€1,55
€2,30
€1,45
€1,65
€1,75

Voor de echte liefhebbers
Wilt u een mooi groot stuk vlees voor de BBQ!!!
Vraag ons naar de mogelijkheden.
Verse Spareribs,Procureur,Ribstuk,Lende,Ribeye,
Buikspek etc. etc.

BBQ Pakketten
BBQ Straatpakket | €6,45 per persoon
Hamburger
2x satè varkens of kip
BBQ worst
Gemarineerde speklap
Gemarineerde filetlapje
BBQ pakket Populair | €7,15 per persoon
Hamburger
Gemarineerde drumstick (gegaard)
Gemarineerde sparerib (gegaard)
2x satè varkens of kip
Procureurlapje
BBQ pakket De Luxe | €9,50 per persoon
Gemarineerde biefstuk
Gemarineerde kipfilet
Hamburger
2x satè varkens of kip
2x shaslick varkens of kip
BBQ Bambino pakket | €2,75 per kind
Hamburger
satè varkens of kip
Frikandelspies
BBQ Vega pakket | € 6,95 per persoon
Vega burger
2x vega satè
Vega shaslick
Pofaardappel met kruidenboter

BBQ Toebehoren
BBQ Toebehoren
Brood
Stokbrood wit per stuk
Stokbrood bruin per stuk

€1,50
€1,50

Salades
Boerenvlees salade per 100 gr.
Kartoffel salade per 100 gr.
Rauwkost salade per persoon
Fruit salade per persoon

€0,85
€0,70
€1,30
€1,30

Sauzen
Satèsaus
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Juinsaus

€0,80
€0,80
€0,80
€0,80

BBQ Toebehorenpakket | €4,50 per persoon
Stokbrood
3 soorten sauzen
-knoflook,cocktail en satèsaus
Boerenvlees salade fijn
2 soorten rauwkost
Stevig bestek | €0,75 per persoon
2x plastick bord
Plastick mes en vork
Servetten
**Heeft u een allergie laat het ons weten.
Ook daarvoor kunt u bij ons terrecht.
**Natuurlijk kunt u ook zelf uw pakketten
Zelf samenstellen.

