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Barbecuelijst
Barbecuepakket de luxe
2 Kipsaté
Biefspies
Verse runder hamburger
Kip op stok
Varkenshaasspies
Prijs per persoon

8.95

Stoere mannen barbecuepakket
2 Kipsaté
Zwitserse worst
Verse hamburger
Varkens ribeye
Biefspies
Speklap
Prijs per persoon
8.95

Barbecue premiumpakket
2 Kipsaté
Barbecue hamburger
Kipdrumstick (voorgegaard)
Speklap
Procureurlapje (gemarineerd)
Prijs per persoon
6.95

Vegetarisch barbecuepakket
Vegetarische saté
Vegetarische hamburger
Vegetarische shaslick
Groenteburger
Prijs per persoon
7.49

Boer’n barbecuepakket
2 Kipsaté
Shaslick
Barbecue worst
Verse hamburger
Gemarineerde varkens ribeye of filetlapje
Prijs per persoon
6.99

Allergeenvrij
2 Kipsaté
1 Bief- of varkenshaasspies
Verse runder hamburger
Varkens ribeye of filetlapje
Prijs per persoon

6.99

Barbecue populair
2 Kipsaté
Shaslick
Barbecue hamburger
Barbecue worst
Prijs per persoon

4.99

Kinderpakket
Barbecue worst
Barbecue hamburger
Kinderspies
+ leuke verrassing
Prijs per persoon

4.99

Er is veel mogelijk,
vraagt u gerust naar de
mogelijkheden. Wij hebben
nu ook allergeenvrije en
E-nummervrije producten
in het assortiment.

De Spaercbiaecluiset
in b

Kip				
Saté
Supersaté extra groot
Hawaï-spies met ananas
Shaslick met paprika, spek en ui
Drumstick (voorgegaard)
Kipfilet (gemarineerd)
Kip op Stok

Rundvlees
Biefspies (gemarineerd)
Verse runder hamburger
Entrecôte
Visproducten
Garnalenspies
Spies van zalm en kabeljauw			
Overige vissoorten 			

Specialiteiten van uw ambachtelijke slager
Spareribs (voorgegaard)
Pepersteak
Biefstuk (gemarineerd)
Ribeye rund (naturel of gemarineerd)
Lamskotelet
Houthakkers-steak 		
Varkensvlees
Satéspies
Globe-spies
Kinderspies
Hamburger (voorgegaard)
Barbecue worst (voorgegaard)
Barbecue schijf (voorgegaard)
Karbonade (gemarineerd/gekruid)
Filetlapje (gemarineerd/gekruid)
Varkens ribeye
Speklap (gemarineerd/gekruid)		
Zwitserse worst
Varkenshaasspies (gemarineerd)
Bourgondische varkenshaasspies
met spek

Overige
Rundvleessalade
Smulsalade
Rauwkostsalade
Zalmsalade
Stokbrood
Huisgemaakte kruidenboter
Sauzen
Satésaus
Heeft u iets te vieren en wilt u gaan
barbecueën dan kunnen wij u een
compleet pakket aanbieden:
Barbecue ALL-IN
- Diverse vleessoorten
- Rundvleessalade
- Rauwkostsalade
- Stokbroden (divers)
- Huisgemaakte kruidenboter
- 3 soorten saus
- Satésaus in hotpot
- Borden-bestek-servetten
- Gasbarbecue incl. gas en eindschoonmaak
(gratis vanaf 10 personen)
Prijs per persoon vanaf 11.95 p.p.

Lekker en compleet genieten
van onze barbecuepakketten
De barbecuepakketten van Slagerij Smit zijn
compleet en smaakvol. Wij hebben voor elke
smaak en in elke prijsklasse een pakket,
lekker handig. Het vlees wordt naar wens
verpakt of opgemaakt op schalen. Wilt u zelf
een pakket samenstellen of heeft u speciale
wensen, dan kunt u daar altijd naar vragen.
Wij zorgen er samen met u voor dat uw
wensen vertaald worden naar de lekkerste
producten en vleesspecialiteiten. Daarnaast
kunt u kiezen uit diverse salades, stokbroden
en huisgemaakte kruidenboter. Dit alles voor
een geslaagde barbecue!
Koelwagen
Onze koelwagen is te huur! Ideaal voor
grotere groepen. Voor het koelen van dranken,
salades, desserts en barbecuevlees. Voor meer
informatie verwijzen wij u graag door naar
onze website www.slagerijsmitternaard.nl

Gegevens bestelling
Naam
........................................................................
Adres
........................................................................
Telefoon
........................................................................
Afhaaldatum
........................................................................

Wij maken uw BBQ compleet
Wij hebben alles in huis waarmee u de
barbecue compleet maakt.
Salades / Heerlijke sauzen / Stokbrood en
kruidenboter / Wegwerpborden en -bestek

Friesche Ambachtelijke Slager Slagerij Smit
Nijbuorren 48 | 9145 RM Ternaard
Telefoon 0519-571351 | info@slagerijsmitternaard.nl
www.slagerijsmitternaard.nl

