
Barbecue huren:

Voorwaarden bruikleen:

Bij aankopen van vlees, salades en sauzen 
voor groepen vanaf 20 personen kunt u bij 
ons een gasbarbecue huren. U huurt bij ons 
een gasbarbecue voor € 25,- dit is inclusief 
gas en wij maken de BBQ voor u schoon.

Gebruik de materialen waarvoor ze bedoeld 
zijn en behandel het alsof het van uzelf is.
Schade en verlies dienen te worden vergoed. 
Gebruik van de materialen is op eigen risico.

De lekkerste BBQ begint bij 
Slagerij 't Koopmanshoekje

Pakket 4 personen

Pakket 'Basis'

Vier-vaks salade met  
huisgemaakte kruidenboter

Opgemaakte salades  
met rauwkost

Pakket 'Royaal'

Pakket 6 personen Pakket 'De Luxe'

Pakket 'Kids pret'

3 Karbonades
3 Bbq worsten
3  Gekruide 

speklapjes
3 Varkenshaas saté

3  Amerikaanse 
hamburgers

3 Shaslicks
3  Voorgegaarde 

kipfilets

- Karbonade
- Bbq worst
- Varkenshaas saté

- Shaslick 
-  Amerikaanse 

hamburger 

- Huzarensalade
- Rundvleessalade

- Brunchsalade
- Scharreleisalade

- Huzarensalade
- Rundvleessalade
- Brunchsalade

-  Scharreleisalade 
(vegetarisch)

-  Kartoffelsalade 
(vegetarisch)

- Shaslick
- Bbq worst
- Varkenshaas saté
-  Gekruid 

speklapje

- Karbonade
-  Amerikaanse 

hamburger

4 Cowboy spiezen
4 Varkenshaas saté
4 Shaslicks
4 Spare ribs
4 Filetlapjes

4  Mosterd dille 
spiezen

4 Karbonades
4 Biefstukjes

6 Bbq worsten
6  Gekruide 

speklapjes
6 Shaslicks
6  Mosterd dille 

spiezen
6 Cowboy spiezen
6  Amerikaanse 

hamburgers

6  Voorgegaarde 
kipfilets

6 Karbonades
6 Kip piri-piri
6 Filetlapjes
6 Varkenshaas saté
6 Kip napoli

- Frikandel
- Kinderspies

-  Voorgegaarde 
hamburger

Incl. verrassing

(Uit te breiden met stokbrood, 
huisgemaakte kruidenboter, salade naar 
keuze: huzaren-, rundvlees-, scharrelei- 
of brunchsalade € 39,50)

Voor  12 tot 14 personen, bestaande 
uit maar liefst 72 stukjes vlees, 12 
verschillende soorten.

29.50
Totaal

6.50
Per persoon

9.98
Per persoon

3.98
Per persoon

7.50
Per persoon

49.50
Totaal

95.50
Totaal

3.50
Totaal
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De lekkerste BBQ begint bij 
Slagerij 't Koopmanshoekje

BBQ pakket All-in

-  Bbq worst
-  Varkenshaas saté
-  Filetlapje
-  Amerikaanse hamburger
-  Speklapje
-  Shaslick
-  Mosterd dille spies
-  Biefstukje
-  Voorgegaarde kipfilet
-  Karbonade
-  Kip piri-piri
-  Cowboy spies
-   Brunch- en scharrelei salade   

 opgemaakt met rauwkostsalade
-  Vers fruit
-   2 soorten stokbrood en    

 huisgemaakte kruidenboter
-   Diverse sausjes
-  Plastic borden/bestek/servetten
-  Gasbarbecue inclusief gas en   
 schoonmaken.

Vanaf 15 personen
12 verschillende soorten vlees 
(5 stuks p.p.)
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*  De groeps barbecue pakketten 
worden gratis bezorgd in de regio.

*  Bij een bestelling lager dan 15 
personen geldt een meerprijs van  
€ 1,00 per persoon.

BBQ Budget pakket

-  Huzaren- en 
rundvleessalade

-  Stokbrood en 
huisgemaakte 
kruidenboter

- Diverse sausjes
-  Gasbarbecue 

inclusief gas en 
schoonmaken.

Vanaf 15 personen
10 verschillende soorten vlees 
(5 stuks p.p.)

10.98
Per persoon

Wilt u een keer iets anders en wilt 
u het feestelijk afsluiten?

Bestel dan ons ijsbuffet!

40.00
De hele dag een springkussen huren?
Dat kan bij ons al vanaf

Vegetariërs
Voor de vegetariërs hebben wij 
ook verschillende specialiteiten, 
vraag naar de mogelijkheden. 

14.98
Per persoon

U krijgt 2 of 4 soorten schepijs, afhankelijk van het 
aantal personen. Geleverd in een handig formaat 
vriesmeubel wat in de kofferbak past met slagroom, 
koekjes, spikkels en spekjes.

Vanaf 20 personen. 3.98 p.p.


