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Slagerij de Bruin
Molenweg 2, Beusichem, 0345 501282
Tollenstraat 2, Culemborg, 0345 512 762
Mail: slagerijdebruin@zonnet.nl
Website: www.slagerijdebruin.nl

Een barbecue doe je met Slagerij de Bruin
Slagerij de Bruin is al jaren de specialist voor uw barbecuepartij. Wij verzorgen
uw gehele partij van vlees tot vis, van stokbrood tot salades vanaf 10 tot 500
personen.
Een barbecue wordt op maat verzorgd; u bepaald wat er op tafel komt en wij
zorgen er voor. Voor grote partijen kunt u een van onze grillmasters inhuren. Zij
grillen het vlees op locatie.
In deze brochure enkele ideeën om u een beeld te geven van de
mogelijkheden.
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ALL INCLUSIVE PAKKET I
€ 11,95 per persoon
(minimaal 15 personen)

2x saté, 1x shaslick, 1x hamburger gaar, 1x speklap gaar
kartoffelsalade, rauwkostsalade, rundvleessalade
2 soorten stokbrood + kruidenboter
satésaus, knoflooksaus, whiskysaus
wegwerpborden, wergwerpbestek, servetten

ALL INCLUSIVE PAKKET II
€ 11,95 per persoon
(minimaal 15 personen)

1x kipsaté, 1x kipspies, 1x speklap, 1x BBQ worstje, 1x hamburger
kartoffelsalade, pastasalade,
rundvleessalade
2 soorten stokbrood + kruidenboter
satésaus, knoflooksaus, whiskysaus
wegwerpborden, wegwerpbestek,
servetten
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LUXE ALL INCLUSIVE
PAKKET
€ 14,50 per persoon
(mnimaal 15 personen)

1x kipsaté, 1x biefstuksaté, 1x
kipfiletspies,
1x hamburger, 1x kipdijspies
smulsalade, rauwkostsalade,
pastasalade
satésaus, whiskysaus, knoflooksaus
stokbrood, breekbrood + kruidenboter
wegwerpborden, wegwerpbestek + servetten of naar keuze aardewerkborden
en bestek + servetten

VEGETARISCH
Wij bieden een groot assortiment vega
producten. Er is keuze uit:
• Vega hamburger
• Vega groentenschijf
• Vega shaslick
• Vega groentenwrap
• Vega trio bal op stokje
• Rauwkostsalade,kartoffelsalade, pastasalade

VIS OP DE BARBECUE
•
•
•
•

Gemarineerde gamba’s op stok
Gemarineerde zalmmoot
Pangaspies witvis
Zalmspies met zontomaat
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HALAL VLEES
100% halalproducten. Een extra barbecue zal worden geleverd om deze
producten op klaar te maken.
•
•
•
•
•
•
•

Lamsworstje
Lamsburger
Lamsspies
Runder hamburgers
Biefstuk spies
Kipdijenspies
Kipsaté

U kunt ook een keuze maken uit de volgende pakketten:
Pakket 1.
2x saté, 1x shaslick, 1x hamburger gaar,
1x karbo gaar
€ 6,50 per persoon

Pakket 2.
1x saté, 1x rundersaté, 1x shaslick,
1x Hawaiistick,
1x kipsaté omwikkeld met spek
€ 6,75 per persoon
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Pakket 3.
1x saté, 1x rundersteak, 1x worstje,
1x speklap, 1x karbo gaar
€ 6,75 per persoon

Pakket 4 (kinderpakket).
1x worstje, 1x hamburger, 1x kipsaté
€ 4,25 per persoon

Pakket 5.
1x varkenssaté, 1x rundersaté, 1x
lamskarbo,
1x beefsteak, 1x shaslick
€ 7,95 per persoon

Pakket 6.
2x saté, 1x worstje,
1x hamburger gaar, 1x speklap
€ 4,99 per persoon
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VOORDEELPAKKET
Het VOORDEELPAKKET bestaat uit:
2x saté, 1x BBQ worst, 1x hamburger gaar en 1x kipspies. Dit pakket kost € 5,50
per persoon en kunt u bestellen vanaf 15 personen. Uw bestelling staat klaar in
bakken en kunt u ophalen in onze slagerij in Zoelmond. Wij rekenen geen
kosten voor het gebruik van een barbecue; voor een gasfles brengen wij echter
€ 18,50 in rekening en u dient de barbecue schoongemaakt terug te brengen.
ZELF EEN BBQ PAKKET SAMENSTELLEN
Uiteraard kunt u uit alle mogelijkheden ook zelf een pakket samenstellen. Voor
de verhuur van statafels, een tent, borden, bestek, servetten, glazen of zelfs
een terrasverwarmer kunt u bij ons terecht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.slagerijdebruin.nl
of neem gewoon telefonisch contact met ons op.

TOT SLOT
Extra korting: u ontvangt korting op uw bestelling wanneer u zelf uw barbecue
en vlees op komt halen en ervoor zorgt dat de barbecue ook weer
teruggebracht wordt naar onze slagerij in Beusichem.
Zeer aantrekkelijk voor verenigingen is ons voordeelpakket welke verkrijgbaar
is voor € 5,50 per persoon (vanaf 15 personen).

Slagerij de Bruin
Molenweg 2, Beusichem, 0345 501282
Tollenstraat 2, Culemborg, 0345 512762
E-mail: slagerijdebruin@zonnet.nl

