Voor thuis en
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BEZORGING IN GRO
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Slagerij Henk Deuling , Venne 7, Winschoten, 0597 425 015

BBQ Hotline: 06 - 43 76 31 88
Online bestellen: www.bbqenbuffetexpress.nl

BBQExpress

BBQ-Express

(vanaf 10 personen)

Heeft u binnenkort een barbecue met een grotere groep?
bijvoorbeeld met uw vrienden, bedrijf, buurtvereniging
of met uw sportvereniging, dan bent u bij ons aan het juiste
adres. Wij kunnen de groeps-BBQ compleet voor u regelen.
Zoals u dat wenst denk daarbij bijvoorbeeld aan:
Kwaliteitsvlees met diverse specialiteiten, de lekkerste
salade’s, heerlijke sausen, stokbrood met kruidenboter.
Zelfs het drinken, meubilair, springkussen en tenten kunnen
we voor u verzorgen.
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Combineren van verschillend pakketten mag!!
Wat krijgt u allemaal:
› Barbecuepakket naar keuze, servetten, plastic borden en bestek.
› Vanaf 10 personen verzorgen wij het compleet met barbecue gas, draaitangen.
› Onze schoonmaakservice.
› Gratis bezorging 24/7.
› Aflever/haalmoment in overleg.
› Levering in koelbox(en).
*Wij bezorgen gratis binnen een straal van 40 km.
Daarbuiten rekenen we kleine km vergoeding. Het pakket
wordt afgeleverd in zwarte afsluitbare bakken in een koelbox.

BBQ-pakket A
bezorging vanaf 10 personen

€ 11,90 per persoon

› Vlees: karbonade zonder been; hamburger; satéstokje;
barbecueworst; shaslick
› Salades: kartoffel salade; rauwkostsalade; rundvlees salade
› Saus: knoflook; cocktail; barbecuesaus
› Diversen: stokbrood met kruidenboter; servetten; plastic borden/bestek
› Vanaf 10 personen leveren we het pakket compleet met:
De barbecue met schoonmaak service en gas, draaitangen,
gratis bezorging 24/7, aflever/ophaal moment in overleg*

BBQ-pakket B
bezorging vanaf 10 personen

€ 12,90 per persoon

› Vlees: varkens filetlapje, hamburger, barbecueworst, speklapje, drumstick, shaslick
› Salades: scharrelei salade, rauwkostsalade, rundvlees salade en huzarensalade
› Saus: knoflook-, cocktail-, barbecuesaus
› Diversen: stokbrood met kruidenboter, servetten, plastic borden/bestek
› Vanaf 10 personen leveren we het pakket compleet met: De barbecue met schoonmaak service en
gas, draaitangen, gratis bezorging 24/7, aflever/ophaal moment in overleg*

bezorging vanaf 10 personen

€ 14,90 per persoon

› Vlees: kip op stok, varkenshaas saté, houthakkerssteak, mix van barbecueworst en runderhamburgers, biefstukspies
› Salades: scharrelei salade, rauwkost salade, rundvlees salade
en pastasalade
› Saus: Knoflook, cocktail, piri piri, satesaus
› Diversen: Stokbrood met kruidenboter, servetten, plastic borden/bestek
› Vanaf 10 personen leveren we het pakket compleet met:
De barbecue met schoonmaak service en gas, draaitangen,
gratis bezorging 24/7, aflever/ophaal moment in overleg*

BBQ-pakket D met Grillmeister
bezorging vanaf 10 personen

€ 18,90 per persoon

De kok krijgt u bij een minimale bestelling voor 30 personen.
› Vlees 5 stuks vlees per persoon: karbonade zonder been, runderhamburger, varkenshaassaté, shaslick, barbecueworst, speklapje, biefstukspies, spies van gemarineerde kippendijen met plakje gerookt spek,
drumstick, filetlapje
› Salades: scharrelei salade, rauwkost salade, rundvlees salade en pastasalade
› Extra: gebakken aardappelen, fruitsalade
› Saus: knoflook-, cocktail-, barbecue- en warme satesaus
› Diversen: stokbrood met kruidenboter, tapenade, servetten, plastic
borden/bestek
› Vanaf 30 personen leveren we het pakket compleet met:
De barbecue met schoonmaak service en gas, draaitangen,
gratis bezorging 24/7, aflever/ophaal moment in overleg*

BBQ-pakket volop keus, populair
bezorging vanaf 15 personen

€ 12,90 per persoon

› Vlees 5 stuks vlees per persoon: Schouderkarbonade zonder been, gemarineerde kipfilet,
voorgebraden hamburger, satéstokje, BBQ-worst, voorgebraden spare ribs, gemarineerde filetlapje,
eigengemaakte shaslick, voorgebraden drumstick, gemarineerde speklap
› Salades: Rundvlees salade, eigengemaakte scharrelei salade, eigengemaakte rauwkost salade
› Saus: Knoflooksaus, cocktailsaus, piri piri saus
› Diversen: stokbrood met kruidenboter, servetten, plastic borden/bestek
› Vanaf 15 personen leveren we het pakket compleet met: De barbecue met schoonmaak service en
gas, draaitangen, gratis bezorging 24/7, aflever/ophaal moment in overleg*
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BBQ-pakket C

BBQExpress

BBQ-pakket volop keus, de luxe
€ 16,90 per persoon

bezorging vanaf 15 personen

› VleesVlees 5 stuks vlees per persoon: Gemarineerde kogelbiefstuk, verse runderhamburger,
kalfschipolata worst, varkenshaasspies, spies van gemarineerde kippenvlees met plakje gerookte spek,
eigengemaakte shaslik, voorgebraden spareribs, houthakkersteak, gemarineerde speklap en zalm
verpakt in folie met kruiden en kruidenboter
› Salades: Rundvlees salade, eigengemaakte scharrelei salade, pasta salade, eigengemaakte rauwkost
salade, vers gesneden fruitsalade, komkommersalade
› Saus: Knoflooksaus, cocktailsaus, piri piri saus, satésaus
› Diversen: stokbrood met kruidenboter, servetten, plastic borden/bestek
› Vanaf 15 personen leveren we het pakket compleet met: De barbecue met schoonmaak service en
gas, draaitangen, gratis bezorging 24/7, aflever/ophaal moment in overleg*

Aanvulling Barbecue Pakketten
Let op! Alleen te bestellen als aanvulling op Barbecue pakketten

DRANK PAKKET

Allergenen allergie: laat het ons weten. Vegetarisch: laat het ons weten. Moslim/halal: laat het ons weten.

Vanaf 25 personen

PEUTER AANVUL
PAKKET
Vanaf 1 persoon

HALAL AANVUL
PAKKET
Vanaf 1 persoon
Vlees
� Rundersteak
� Kipfilet
� Kipsaté
� Biefstukspies
� Mix van runderhamburger en
kipbraadworst

Drank pakket bestaat uit:
� Zelf koelende biertap
� Grunn tapbier en koolzuurfles
� Rode wijn
� Rose
� Witte wijn
� Coca Cola
� Coca cola light � Sinas
� Spa blauw
� Dubbelfris
� Jus’d orange � Appelsap
� Sprite
� Radler 0%.
De prijs is gebaseerd op de duur van
4 uur van een evenement. Drinkpakket
wordt gekoeld geleverd in koelboxen
met ijselementen. Deze optie is inclusief
flessenkoelkast (tafelmodel) en al het
benodigde glaswerk, 1glas per persoon en
disposables. Volle en lege flessen en fusten
moeten retour.

€ 9,50 per persoon

Vlees (alles is voorgebraden)
� Frikandel op stok
� Grillworstlolly
� Kinderspies
Salades
� Bakje huzarensalade
Diversen
� Marshmallow op stok en een
verrassing!
� Servetten, plastic borden en
bestek

€ 3,50 per persoon

Salades
� Rundvlees salade
� Kartoffel salade
� Rauwkost salade
Saus
� Knoflooksaus
� Cocktailsaus
� Piri piri saus
Diversen
� Stokbrood met kruidenboter
� Servetten, plastic borden
en bestek

€ 15,90 per persoon

Vanaf 1 persoon

Vlees
� Visspies
� Hele forel
� Zalmmoot
� Garnalenspies
Salades
� Vis salade
� rauwkost salade
� Scharrelei salade
Saus
� Knoflooksaus
� Cocktailsaus
� Piri piri saus
Diversen
� Stokbrood met kruidenboter
� Servetten, plastic borden en
bestek

€ 17,90 per persoon

VEGETARISCH
AANVUL PAKKET
Vanaf 1 persoon

KIDS AANVUL
PAKKET

Vegetarisch
� Vega saté
� Vega burger
� Vega shaslick
� Vega hamburger
Salades
� Pasta salade
� Kartoffel salade
� Rauwkost salade

Vlees (alles is voorgebraden)
� Frikandel op stok
� Hamburger
� Grillworstlolly
� Kinderspies
� Marshmallow op stok
� Leuke verrassing!
Salades
� Huzarensalade

Saus
� Barbecuesaus
� Knoflooksaus
� Verassingssaus

Saus
� Knoflook
� Cocktailsaus
� Piri piri saus

Diversen
� Stokbrood met kruidenboter
� Servetten, plastic borden, bestek

Diversen
� Stokbrood met kruidenboter
� Servetten, plastic borden en
bestek

€ 13,90 per persoon

€ 6,50 per persoon

Maak uw BBQ compleet!
Ijs-aanvul arrangement vanaf 15 personen
Ambachtelijk Italiaans schepijs geserveerd met slagroom en verse vruchtjes.
Italiaans schepijs
€ 52,50

€ 3.50 p.p

Fust grunn pils met tap
Grunn pils is een fris biertje. Klanten die ons bier geproefd hebben zijn heel enthousiast. Bij bestelling
van een fust Grunn pils leveren wij er gratis een thuistap met koolzuurfles bij. Wij bezorgen dit heerlijk pilsje, sluiten de tap voor u aan, en u kunt de hele avond een lekker koel pilsje tappen. Zo houdt u
de koelkast vrij voor andere drankjes. 1 vat van 20 liter is ongeveer 2,7 kratten bier, 30 liter 4,2 kratten
en 50 liter 7 kratten.
20 liter Grunn pils € 70,00
30 liter Grunn pils
€ 100,00
50 liter Grunn pils
€ 140,00
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VIS AANVUL
PAKKET

BBQExpress
› Verhuur

Allergenen allergie: laat het ons weten. Vegetarisch: laat het ons weten. Moslim/halal: laat het ons weten.

We verhuren alleen in combinatie met
een buffet of BBQ Express bestelling
Onze BBQ Express verhuurservice is natuurlijk meer dan alleen een mooie partytent of
feesttent. Een feestje is immers niet af zonder een goede biertap, statafels en comfortabele tafels en stoelen om aan te zitten. Bovendien wilt u uw gasten ook een stukje
vermaak bezorgen.
Naast een BBQ of een buffet bijvoorbeeld een springkussen voor de kinderen. Met ons
uitgebreide assortiment is dat geen enkel probleem. Makkelijk toch, één adres waar u
voor uw complete feestje terecht kunt.
Meer weten over de verschillende mogelijkheden of hulp nodig bij de organisatie van
uw aankomende feest? Bel met 0597 425015 of 06 43763188 en wij helpen u graag
verder!
Onderstaand kunt u een keuze maken welke producten u wilt huren.
Betaling is contant bij aflevering. Let op! Wij verhuren alleen in combinatie met een
buffet of BBQ Express bestelling

Wit 4×4 meter
Wit 4×6 meter
Wit 4×8 meter
Wit 4×10 meter
Wit 3×6 meter
Rood/wit 6×6 meter
Rood/wit 6×12 meter
Rood/wit 6×6 + 6×12 meter
Pagode blauw/ecru 5x 6,8 meter
Verlichting
Easy up tent 3×6 meter (zelf ophalen en op/afbouwen)

€ 57,50
€ 62,50
€ 62,50
€ 67,50
€ 57,50
€ 92,50
€ 157,50
€ 222,50
€ 82,50
€ 7,50
€ 30,00

MEUBILAIR
Statafel
Statafel met rok
Biertafel
5 kuipstoeltjes + tafel
Buffettafel

€ 6,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 8,50
€ 5,00

SPRINGKUSSEN
Springkussen

€ 50,00

DRINKEN
Mobiele tap (tafel model)
Koolzuurfles
20 liter Grunn pils (inclusief tap en koolzuurfles)
30 liter Grunn pils (inclusief tap en koolzuurfles)
50 liter Grunn pils (inclusief tap en koolzuurfles)
Frisdrank koelkast
Mobiele tap (incl koolzuurfles)
Bier glazen (12 stuks)
Frisdrank glazen (12 stuks)
Wijn glazen (6 stuks)
Plastic Bier/frisdrank glazen (50 stuks)
Bravilor koffiezetter (snelfiltermaling) met filters
Bravilor koffiezetter twin (snelfiltermaling) met filters
Porseleinen kop/schotel met theelepel (12 stuks)
Koffiebeker plastic 150cc met roerstaaf 50 stuks

€ 20,00
€ 10,00
€ 70,00
€ 100,00
€ 140,00
€ 20,00
€ 70,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
€ 2,50

TERRASVERWARMING
Terrasheater op gas
Hete lucht kanon op gas

€ 15,00

(Vermogen 25.800 kcal/h Luchtverplaatsing 1000m2 Branstofverbruik kg/uur 2 kg)

€ 15,00
€ 15,00
€ 7,50
€ 30,00

Terrasheater electrisch (2000 wat)
Tent verwarming hangend electrisch
Volle gasfles (10,5 liter)

MUZIEK
Mobiele geluidsinstallatie 800 W Bluetooth – Mp3/WMA – USB/sd en ipod inputs
– FM tuner – ingebouwde accu 3 tot 6 uur afhankelijk van volume
DJ en Drive in show ( verzorgt door A&D Party )

€ 25,00
Op aanvraag
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PARTYTENTEN inclusief op- en afbouw

