Alles voor een geslaagde
barbecue vindt u bij
De Zaak vol Smaak.
Barbecue bestellijst
Vul hier uw bestelling in met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en uw gewenste afhaaldatum.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Naam: ...............................................................................

Telefoon: ...........................................................................

Adres: ...............................................................................

E-mail: ..............................................................................

Plaats: ..............................................................................

Afhaaldatum: ....................................................................

Bestelling gecontroleerd door: ...........................................

Voor het bezorgen en ophalen van uw spullen rekenen wij in Zeist 5,00.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Slager Traiteur van Hunnik
Bergweg 56, 3707 AD Zeist, telefoon 030-6915382
info@slagerijvanhunnik.com
www.slagerijvanhunnik.com

De lekkerste barbecue
begint bij De Zaak vol Smaak.
Uw barbecuespecialist. Dé vakman in lekker!

De afgebeelde gerechten zijn bedoeld als sfeerbeeld
en serveersuggestie en zijn geen exacte weergave
van ons barbecue-assortiment. Druk- en zetfouten
voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.

Vleesspecialiteiten

per 100 gr. per item ca.

Kip/varkenssaté
Lamssaté
Lamskotelet pesto marinade
Lamsfilet pesto marinade
Pink pepper spies (kipfilet en spek)
Kipdijspies (met Piri-Piri marinade)
Bali spies (varkensfilet met Indonesian marinade)
Baharat spies (gemarineerd spek)

1,65
3,25
1,95
3,25
2,25
1,95
1,95
1,95

0,85
1,75
1,95
3,25
2,85
2,45
1,95
1,95

Biefstuk spies (beef met spek, ui en ketjapmarinade)
Varkenshaasspies french garden
Drumstick (voorgegaard)
Kipkarbonade (voorgegaard)
Hamburger (puur rundvlees, rauw)
Barbecueburger (puur rundvlees, voorgegaard)
Real burger (puur rundvlees, om medium te bakken)
Barbecue worst (voorgegaard)
Chinese roaststeak (procureur, fijn chinees gekruid)

2,85
2,75
1,50
1,50
1,75
1,50
1,85
1,35
1,95

3,50
2,75
1,50
2,25
1,75
1,50
2,75
1,35
1,95

Spareribs (voorgegrild)
Varkensfilet hot chili/Thai lemon grass/baharat
Speklapjes hot chili/Thai lemon grass/baharat
Kipfilet hot chili/Thai lemon grass/baharat
Shaslick (huisgemaakt met kip, varken en beef)
Junior spies
Smokey steak/truffelssteak/black peppersteak
Steak rosso (platte biefstuk met rosso marinade)

1,55
1,75
1,65
1,75
1,85
1,65
2,85
2,95

1,55
1,75
1,65
1,75
1,85
1,65
3,60
2,95

Club steak (entrecôte met provençaalse marinade)
Runder steak escargot
Entrecôte
Ribeye steak
T-bone steak
Tournedos met spek
Côte de boeuf

2,85
2,95
3,25
3,25
2,95
5,75
3,25

3,50
2,95
3,25
5,00
15,00
6,50
naar
gewicht

Visspecialiteiten

per 100 gr. per item ca.

Scampi spies gemarineerd
Zalm spies gemarineerd
Zalm moot gemarineerd
Surf & Turf spies (biefstuk en grote gamba’s)

2,25
2,75
2,75
2,95

Vegetarische
specialiteiten

per stuk

Groente schijf
Javaanse schijf
Vegetarische wrap
Vegetarische hamburger
Groente spies klein
Groente spies groot

1,65
1,65
1,95
1,65
1,75
3,50

2,25
2,75
4,25
3,50

per 100 gr.

Stokbrood (eventueel gesneden)
Kruidenboter (huisgemaakt van roomboter)
Sauzen

2,75 per stuk
1,95
1,25

Aïoli en knoflook-, saté-, cajun-, cocktail-,
American grill-, siss kebab- en tzazikisaus

1,25
0,95
1,75

Partypan
Hoe gemakkelijk kan lekker zijn. De partypan is elektrisch
dus zet u zo op tafel en met een half uur kunnen uw gasten
genieten van de lekkerste kleine warme hapjes.

Partypan (Klein)

38,00

Bevat zo’n 100 stuks in 4 soorten,
advies 15 tot 20 personen.

Partypan (Groot)
Bevat zo’n 150 stuks in 6 soorten,
advies 25 tot 30 personen.

per persoon

Barbecue salade

5,00

Basis rundvleessalade eenvoudig gedecoreerd
met vers fruit, 200 gr. p.p.

Huzarensalade

57,00

9,50

Basis rundvleessalade royaal gedecoreerd met
vers fruit en vleeswaren, 400 gr. p.p.

Vissalade

Vis/huzarensalade

11,50

7,50

Per barbecue geschikt voor maximaal
40 personen. U heeft 5 tot 10 kilo kolen nodig.

15,00

Per barbecue geschikt voor maximaal
40 personen

10,00

Bij besteding van meer dan 100,00 rekenen wij geen
barbecuehuur. Een borg van 15,00 krijgt u retour wanneer
u de barbecue schoon terug bezorgt.

Sta tafels, per stuk
Met rok
Borden en bestek:
Bord, per stuk
Bestek per item, per stuk
Diversen:
Houtskool/briketten, per zak
Aanmaak vloeistof, per fles
Aanmaak blokjes, per doos

6.50

Per persoon

Large

Chinese roast steak, 3 saté stokjes
pink pepper spies, barbecue burger

9.00

Per persoon

Apparatuur en diversen

Gebruik gas fles

Basic

Chinese roast steak, 2 saté stokjes,
barbecue worstje, barbecue burger

BBQ-PAKKET

Basis zalm/rundvleessalade royaal gedecoreerd,
400 gr. p.p.

Gasbarbecue

BBQ-PAKKET

13,50

Basis zalmsalade royaal gedecoreerd met
vers fruit, gerookte zalm, paling, garnalen,
rivierkreeftjes en krabsalade, 400 gr. p.p.

Kolenbarbecue

Stokbrood, sauzen
en salades

Rauwkostsalade
Aardappelsalade
Fruitsalade

Salade specialiteiten

10,00
15,00
0,50
0,25
4,99
1,95
1,95

BBQ-PAKKET

Extra large

2 saté stokjes, biefstuk spies, pink pepper
spies, barbecue burger, ribeye steak

13.00

Per persoon
BBQ-PAKKET

Kids

Kipsaté, junior spies, barbecue burger

Per persoon

3.95

Garnituurpakket
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Per persoon

4.50

