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Uw gegevens

Opmerkingen

Betaald? Ja / Nee

Het Schaffelaartje
Slager - Kaasboer - Poelier

Brouwerstraat 59-61, Ede, telefoon 0318-618498
info@hetschaffelaartje.nl, www.hetschaffelaartje.nl

Maak het compleet

Wij hebben alles in huis waarmee 
u de barbecue compleet maakt. 

BBQ (rooster/bakplaat)    12,50
Grote koekenpan               12,50
Gasverbruik                        15,00
Schoonmaakkosten          12,50 

Tevens verkrijgbaar
- Stokbroden wit/bruin    p.st. 1,50
- Bord en bestek   p.p.  0,50

Barbecue specialiteiten



Buiten eten is een feest! Lekker en compleet. Onze BBQ-pakketten 
met ons uitgebreide barbecue-assortiment kunt u naar wens uw eigen 
barbecue samenstellen. Alle producten zijn van ambachtelijke kwaliteit 
en supermals. Vertrouwde kwaliteit van De Zaak vol Smaak!

Barbecue pakketten

Ons assortiment Diverse salades

Gemarineerde zalmpies 

Reuze satéstok (varkenshaas)

Portie kipsaté (3 stokjes) 

Kipdijen spies (gekruid of piri)

Mixed grillspies

BBQ-schijf

Oostenrijkse BBQ-worst

Runderhamburger

Gegrilde drumstick

BBQ-worstje (kip/varkens)

Mex. kip BBQ-worstje

Gemarineerde speklap

Gemarineerde karbonade

Rundersteak (gemarineerd) 

Shaslicks (varkens/kip) 

Kip-hawaïspies

Varkensgolfstick

Kinderspies

Gemarineerde kipfiletje

Kipburger (voorgegaard)

Jumbo kipsaté (voorgegaard)

Dijensaté (voorgegaard)

Hamburger (voorgegaard)

Vegetarische spies

Vegetarische burger

Spareribs k/kl  250 gram  3,25

p.st  2,50

p.st  1,95

p.st  1,95

p.st  1,50

p.st  2,50

p.st  1,75

p.st  1,50

p.st  1,25

p.st  0,75

p.st  0,99

p.st  1,25

p.st  1,00

p.st  1,50

p.st  2,50

p.st  1,50

p.st  1,50

p.st  1,50

p.st  1,50

p.st  1,50

p.st  0,99

p.st  0,99

p.st  1,25

p.st  0,89

p.st  1,50

p.st  1,50

Huzarensalade 2,95

Rundvleessalade 2,95

Rauwkostsalade 2,95

Scharreleisalade  3,50

Zalmsalade   4,50

Onze salades maken uw BBQ compleet.  
200 gram per persoon

- Hamburger 
- Gegrilde drumstick                   
- BBQ-worstje 
- Gemarineerde speklap 
- Kipsaté (2 stokjes) 
- Twee soorten saus naar keuze

5.95Per persoon

PopulairBBQ 

- Hamburger
- Gemarineerde karbonade
- Rundersteak
- BBQ-worstje
- Kipsaté (2 stokjes) 
- Spies (diverse soorten)

8.50Per persoon

ExtraBBQ 

- Gemarineerde kipfilet
- Rundersteak
- Varkenshaassaté 
- Mixed grillspies 
- BBQ-schijf

9.95Per persoon

LuxeBBQ 

- Voorgegaarde hamburger
- Gegrilde drumstick
- Kinderspies
- Voorgegaarde jumbosaté 

3.95

KinderpakketBBQ 

Per persoon

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.

-  Voor bezorgen en ophalen  
bereken wij 12,50 
Bij besteding van 150,- of  
meer gratis bezorging in Ede

-  Bij besteding van 100,- of meer 
gratis gebruik van apparatuur

-  Bij gebruik van onze apparaten 
berekenen wij schoonmaak- 
kosten.

Extra diensten

Wilt u zelf een pakket samenstel-
len of heeft u speciale wensen, 
dan kunt u daarvoor altijd bij ons 
terecht. Wij zorgen er samen met 
u voor dat wij uw wensen vertalen 
naar de lekkerste producten voor 
een geslaagde barbecue.

Zelf samenstellen

AANTAL

AANTAL

AANTAL AANTAL


