Slagerij J. Goos - BBQ Compleet
Lange Brugstraat 10
4871 CP Etten-Leur
Telefoon: 076-5016584
Mobiel:
06-42176396
Internet: www.slagerijgoos.nl
e-mail:

info@slagerijgoos.nl

€ 10,00 p.p.

Korting menu
•
•
•
•

Speklap of filétlapje gemarineerd
Hamburger
Kipfilet gemarineerd
BBQ worst

Standaard menu
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

€ 14,00 p.p.

2 stokjes kipsaté
Speklap gemarineerd
Hamburger
Karbonade z/b of filétlapje gemarineerd
Kipfilét – Spareribs 50-50%

2 stokjes kipsaté
Hamburger
Shaslick
Biefstuk gemarineerd
Kipfilét – Karbonade z/b 50-50%

€ 5,00 p.p.

Kindermenu
•
•
•

Stokbrood + kruidenboter
3 soorten sauzen (knoflook-cocktail-joppie)
Satésaus
2 soorten salades (aardappel ei-rundvlees)
Rauwkostsalade met dressing (sla-komkommer-tomaat)
Vers seizoensfruit (meloen-ananas-druiven)
Stokbrood +kruidenboter
3 soorten sauzen (knoflook-cocktail-joppie)
Satésaus
3 soorten salades (aardappel ei-rundvlees-pasta)
Rauwkostsalade met dressing (sla-komkommer-tomaat)
Vers seizoensfruit (meloen-ananas-druiven)

€ 16,00 p.p.

Luxe menu
•
•
•
•
•

€ 12,00 p.p.

2 stokjes kipsaté
Speklap gemarineerd
Hamburger
Karbonade z/b of filétlapje gemarineerd
BBQ worst – Kipfilet 50-50%

Extra menu

Stokbrood + kruidenboter
3 soorten sauzen (knoflook-cocktail-joppie)
1 soort salade (aardappel ei)
Rauwkostsalade met dressing (sla-komkommer-tomaat)
Vers seizoensfruit (meloen-ananas-druiven)

BBQ worst
Hamburger vers/voor gegaard
Frikandelstick

Stokbrood + kruidenboter
3 soorten sauzen (knoflook-cocktail-joppie)
Satésaus
3 soorten salades (aardappel ei-rundvlees-pasta)
Rauwkostsalade met dressing (sla-komkommer-tomaat)
Vers seizoensfruit (meloen-ananas-druiven)

(stokbrood, salades, sauzen etc. zijn voor
kinderen bij deze prijs inbegrepen)
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VERHUUR:
•

Barbecue (20 á 25 pers)

EXTRA OPTIES:
€ 30,- per stuk.

•
•

Porseleinen borden & RVS
bestek (vuil retour) + € 2,50 p.p.

•
•

Bezorging bij bestelling afspreken

(incl. vleestangen, gas & reiniging)

Seizoensfruitsalade dagvers
gesneden ‘de luxe’ + € 2,50 p.p.
(2 soorten meloen-ananas-aardbeien-druiven)

•

Statafel vierkant (1mx1m)

€ 7,50 per stuk.

•

Koelwagen (220volt)

€ 100,- p/dag

(incl. plaatsing, stempels, kabel & disselslot)

•
•
•

Totaalgemak: uw bestelling wordt altijd koel bij u afgeleverd en omdat alles in professionele
koelboxen geplaatst is hoeft u zelf niet voor koeling te •zorgen..
Altijd verse produkten: zo kunt u het vlees nadien gerust nog invriezen..
Flexibel: de algemene menu’s kunnen in overleg naar uw eigen wensen worden aangepast..

Bij een bestelling onder de 10 personen per menu komt er € 1,50 p.p. boven op de normale menu – prijs

€ 5,50 p.p.

Vleespakket naturel (v.a. 10 personen)
•
•
•
•
•

Saté kip of varkens (niet aangeregen)
Hamburger
BBQ worst
Speklap
Karbonade of filétlapje

Vleespakket minder dan 10 personen

=

+ € 0,50 p.p.

Marineren

=

+ € 0,50 p.p.

Saté aan stokjes geregen

=

+ € 0,50 p.p.

Losse prijzen als aanvullingen op uw BBQ pakket:
Vlees:
2 stokjes kipsaté
Speklap gemarineerd
Karbonade zonder been gemarineerd
Varkens filétlapje gemarineerd
Kipfilét gemarineerd
Hamburger vers
Hamburger (voorgegaard)
BBQ worst
Shaslick
Biefstuk gemarineerd
Frikandelstick
Spare ribs (voorgegaard)
Entrecôte of Rib eye gemarineerd (± 200 gram)

€ 1,50 p.p.
€ 1,00 p.p.
€ 1,00 p.p.
€ 1,00 p.p.
€ 1,00 p.p.
€ 1,00 p.p.
€ 1,00 p.p.
€ 0,90 p.p.
€ 1,75 p.p.
€ 2,20 p.p.
€ 0,80 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 4,00 p.p.

Salades:
Aardappel ei salade
Rundvleessalade
Pastasalade (vegetarisch)

€ 1,50 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 1,75 p.p.

Sauzen:
Knoflook – joppie – cocktailsaus
Satésaus

€ 0,30 p.p.
€ 0,50 p.p.

Brood & boter:
Stokbrood 440 gram (wit)
Kruidenboter kuipje 100 gram

€ 2,00 p/stuk
€ 2,00 p/stuk

Rauwkost & Fruit:
Rauwkost met dressing
Vers fruit (meloen-ananas-aardbeien)
Vers fruit ‘de luxe’ (2 soorten meloen-ananas-aardbeien-druiven)

€ 2,00 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 2,50 p.p.

Vegetarisch:
Schnitzel
Groenteburger
Javaanse schijf
Vegetarische balletjes aan stokje

€ 2,00 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 2,00 p.p.

