BBQ
party all-in
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Italiaanse tomatensalade
Komkommersalade
Groentemansalade
Pastasalade van de chef
Zeeuwse aardappelsalade
2 verschillende soorten sauzen
Satésaus
Stokbrood
Kruidenboter
Tapenade

Tevens verzorgen wij graag uw nagerecht

U heeft de keuze uit 4 soorten vlees/vis
per persoon
• Barbecueworst
• Kipbrochette*
• Hamburger
• Hawaïspies*
• Portie saté
• Rundvleesspies*
• Shaslick*
•	Biefstuk**
•	Karbonade
•	Entrecôte**
• Speklap
• Lamsrack**
•	Varkensfilet*
• Lamskotelet**
• Spareribs
• Zalmfiletbuideltje*
•	Drumstick
• Gambaspies**
•	Kipfilet*
Dit alles krijgt u volledig verzorgd voor de prijs van

1600

p.p.

* V
 oor deze producten wordt €1,00 extra berekend op het
basisbedrag
** V
 oor deze producten wordt €2,00 extra berekend op het
basisbedrag

Amuseglaasje, diverse smaken		
Verse fruitsalade			

€ 2,50 p.p.
€ 2,50 p.p.

Ook kunt u gebruik maken van onderstaande
diensten:
• Borden en bestek:
- retour vuil:
€ 1,50 p.p.
- retour schoon:
€ 0,75 p.p.
- wegwerp borden en bestek (vast): € 0,50 p.p.
•	Bij aankoop van barbecuevlees kunt u een
barbecue in bruikleen krijgen.
• Voor het gebruik van gas betaalt u € 10,00.
•	Indien de barbecue vuil retour komt
brengen wij € 25,00 in rekening.
•	Personeel om te bakken aan € 30,00 per
persoon per uur (vanaf 35 personen)
•	Bezorgkosten: binnen een straal van 20 km van
Axel € 10,00. Buiten deze straal op aanvraag.
•	Verhuur van Keurslager party tent (4 x 6 m.)
€ 50,00.
(De minimale afname van dit pakket is voor
10 personen)

De Zeeuw, keurslager
Kerkdreef 4, Axel
Tel. 0115-561413
www.dezeeuw.keurslager.nl

Budget

BBQ
all-in

•
•
•
•
•
•
•
•

Italiaanse tomatensalade
Komkommersalade
Groentemansalade
Aardappelsalade
3 verschillende soorten sauzen
Satésaus
Stokbrood
Kruidenboter

U heeft de keuze uit 3 of 4 soorten vlees per
persoon
• Barbecue worst
• Drumstick
• Hamburger
• Speklap
• Portie saté
• Karbonade
• Spareribs

Tevens verzorgen wij graag uw nagerecht
Amuseglaasje, diverse smaken		
Verse fruitsalade			

Ook kunt u gebruik maken van onderstaande
diensten:
• Borden en bestek:
- retour vuil:
€ 1,50 p.p.
- retour schoon:
€ 0,75 p.p.
- wegwerp borden en bestek (vast): € 0,50 p.p.
•	Bij aankoop van barbecuevlees kunt u een
barbecue in bruikleen krijgen.
• Voor het gebruik van gas betaalt u € 10,00.
•	Indien de barbecue vuil retour komt
brengen wij € 25,00 in rekening.
•	Personeel om te bakken aan € 30,00 per
persoon per uur (vanaf 35 personen)
•	Bezorgkosten: binnen een straal van 20 km van
Axel € 10,00. Buiten deze straal op aanvraag.
•	Verhuur van Keurslager party tent (4 x 6 m.)
€ 50,00.
(De minimale afname van dit pakket is voor
10 personen)

Dit alles krijgt u volledig verzorgd
bij 4 stuks vlees voor
bij 3 stuks vlees voor

€ 2,50 p.p.
€ 2,50 p.p.

1350
1100

p.p.
p.p.

De Zeeuw, keurslager
Kerkdreef 4, Axel
Tel. 0115-561413
www.dezeeuw.keurslager.nl

