BARBECUE
FONDUE/GOURMET
Assortiment

/Fondue
BBQ/Gourmet

Scampi-spies
p/stuk

3,40

Zalmspies
p/stuk

3,35

Aanvullend pakket mogelijk
voor de bbq, gourmet, fondue
en steengrill
3 soorten sauzen:
7,95
- knoflooksaus
- whisky-cocktailsaus
- bbq-saus of satésaus
2 soorten maaltijdsalades
- koude schotel of
aardappelsalade
- pastasalade
2 soorten rauwkostsalades
- in overleg bepalend seizoen

Stokbrood
en kruidenboter

2,75

Wegwerpservies (bord, mes,
vork, servet)
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Per persoon

0,50

BA R B E C U E
Assortim
ent

Pakket 1

Pakket 3

- Gemarineerde halskarbonade
- Barbecueworst
- Runderhamburger
(100% rundvlees)

- Gemarineerde halskarbonade
- Barbecueworst
- Shaslick van biefstuk en
varkenshaas
- Gekruide kip-brochette

Per persoon

6,50

Pakket 2

Pakket 4

- Barbecueworst
- Runderhamburger (100%
rundvlees)
- Gemarineerde speklap
- Varkenshaassaté
Per persoon

9,50

Per persoon

7,95

- Gemarineerde ribeye
- Varkenshaassaté
- Shaslick van biefstuk en
varkenshaas
- Scampi-spies
Per persoon

Voor de kleine bbq-masters
Per master
- Runderhamburger
- Barbecueworst
5,50
- Vleeslolly

13,00

Het adres voor de groeps bbq.
Wilt u een barbecue organiseren met uw school,
bedrijf, familie, buurt- of sportvereniging? Wij kunnen de
barbecue compleet voor u verzorgen. Exact zoals u het wilt
hebben. Vraag ons naar de mogelijkheden zodat uw barbecue een
feest wordt met de kwaliteit van Slager Traiteur Valkenburg.

Vanaf 20 personen worden geen extra kosten voor de huur
van de bbq en schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Huur bbq inclusief gasverbruik en schoonmaak

27,50

Bezorging aan huis

15,00

Bij grotere feesten bieden wij u de mogelijkheid
om vakkundig personeel in te huren. De hieraan
verbonden kosten bedragen € 20,00 per uur met
een minimum van 4 uur per feest.

Voor meerdere keuzes en/of suggesties neem gerust contact met ons op.

Saladeschotels
de- en
Lekker en gemakkelijk, onze sala
met uitsluitend
hapjesschotels. Wij maken ze zelf
en met
de lekkerste verse ingrediënten
dus. Wij hebben
er
lekk
k
toppro ducten. Ambachtelij
kunnen de
dive rse smaken en soorten en wij
roducten zoals u
schotels leve ren inclusief de bijp
dat wenst. Totaal ideaal!

Lekker, groot vlees
op de BBQ.
Een groot stuk vlees op de barbecue is heerlijk
en gemakkelijker te bereiden dan u denkt. Met de
lekkerste vleesspecialiteiten maakt u het buiten
koken nog lekkerder. Een barbecue met deksel
is ideaal voor het roosteren van een mooi stuk
groot vlees. Daarmee krijgt u namelijk het meest
smakelijke resultaat. Natuurlijk krijgt u van ons een
bereidingsadvies zodat uw vlees op de juiste wijze
bereid kan worden.

l
Fondueschote

- Biefstuk
- Kipfilet
- Varkenshaas
- Balletjes gehakt
- Slavinkjes
Per persoon 300 gram

- Kogelbiefstuk
- Varkenshaas
- Kipfilet
- Saté
- Cordon-bleu

9,75

tel
Gourmetscho

- Kogelbiefstuk
- Varkenshaas
- Kipfilet
- Hamburger
- Slavink
Per persoon 300 gram

tel de luxe
Gourmetscho

9,75

11,50

Per persoon 300 gram

tel Culinair
Gourmetscho

- Ossehaas
- Varkenshaas
- Kalfsoester
- Mini ribeye
- Scampi-spies
Per persoon 300 gram

14,95

Gourmetschotels zijn tevens hetzelfde
als de steengrill te verkrijgen.

Wilt u eens iets
anders op tafel.
Wij hebben volop variatie

Voor de echte fijnproever die eens iets anders op de
barbecue, fondue of gourmet wil, hebben wij volop
variatie. Wist u dat Slager Traiteur Valkenburg regelmatig
nieuwe specials maakt? Heerlijke nieuwe producten met
de kwaliteit van Slager Traiteur Valkenburg. Ook voor de
barbecueperiode hebben wij regelmatig nieuwe producten
voor op de barbecue. Ontdek
de smakelijke mogelijkheden
in onze winkel.

LOUIS VAN DE MAESENSTRAAT 1 - VALKENBURG
TELEFOON 043 6012 413 - www.slagertraiteurvalkenburg.nl
Druk- en zetfouten voorbehouden.

