SLAGERIJ
DE BRUIN

BARBECUE
BROCHURE
Molenweg 2, Beusichem, 0345 501282
Tollenstraat 2, Culemborg, 0345 512 762
Mail: slagerijdebruin@zonnet.nl
Website: www.slagerijdebruin.nl

ALL
INCLUSIVE
PAKKETTEN
Gaat u barbecueën met een groep
van minimaal 15 personen? Bekijk
dan eens onze voordelige
groepspakketten:
All inclusive pakket € 13.95 p.p.

1x kipsaté
1x kipspies
1x speklap
1x BBQ worstje
1x hamburger
Salades:
Kartoffelsalade, pastasalade,
rundvleessalade
Overig:
2 soorten stokbrood + kruidenboter
satésaus, knoflooksaus, whiskysaus
wegwerpborden, wegwerpbestek,
servetten
All inclusive Deluxe pakket
€ 16.50 p.p.

1x kipsaté
1x biefstuksaté
1x kipfiletspies
1x hamburger
1x kipdijenspies
Salades:
Smulsalade, rauwkostsalade,
pastasalade
Overig:
Satésaus, whiskysaus, knoflooksaus.
Stokbrood, breekbrood + kruidenboter.
Wegwerpborden en bestek + servetten
of naar keuze aardewerkborden
en bestek + servetten

Voordeelpakket € 5,95 p.p.
2x saté
1x BBQ worst
1x hamburger gaar
Uw bestelling staat klaar in
bakken en kunt u bij ons in de winkel
ophalen. Wij rekenen geen kosten voor het
gebruik van een barbecue; voor een gasfles
brengen wij echter wel kosten in rekening
en u dient de barbecue schoongemaakt
terug te brengen.

Kidspakket:
Kipsaté - Hamburger- Worstje
Voor 4.95 P.P.

VIS OP DE
BBQ
Wie zegt dat je alleen vlees op de BBQ kan
grillen? Bekijk ook eens ons vis assortiment:
Gemarineerde gamba’s op stok
Gemarineerde zalmmoot
Pangaspies witvis
Zalmspies met zongedroogde tomaat

HALAL
100% halalproducten. We leveren een extra
barbeque om deze producten op klaar te
maken.
Lamsworstje
Lamsburger
Lamsspies
Runder hamburgers
Biefstuk spies
Kipdijenspies
Kipsaté

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

BBQ BASIC
2x saté, 1x shaslick, 1x
hamburger gaar, 1x karbo gaar
€ 7,50 per persoon

BBQ
BUITENGEWOON
1x saté, 1x rundersaté, 1x
shaslick, 1x kipsaté, 1x kipsaté
omwikkeld met spek
€ 8,25 per persoon

BBQ
BIJZONDER
1x saté, 1x rundersteak, 1x
worstje, 1x speklap, 1x karbo
gaar
€ 8,25 per persoon

SLAGERIJ DE BRUIN
UW BBQ SPECIALIST

Heeft u nog vragen, opmerkingen of wilt u vlees
bestellen?
U kunt ons bereiken via:
Beusichem: 0345 501282
Culemborg: 0345 512762

