e
u
ec
b
r
a
b
e
d
g
a
la
es
g
n
ee
r
o
o
Alles v
BIJ Slagerij Konijn

Het adres voor de
groeps barbecue

VastE aanbiedingen
voor uw bbq

Wij kunnen het
compleet verzorgen
20 Kipsaté
20 Spareribs
20 Hamburgers
20 BBQ-worstjes
20 Gem. Filetlapjes
20 Gem. Biefstukjes
20 Speklapjes
Compleet met salades,
stokbrood, kruidenboter

Wij hebben volop variatie

Totaal

1 kg gegaarde spareribs
Voor
12,95
1 kg mals satévlees
kip of varken

25-30
personen

350,-

11,95

BBQ worsten
10 stuks voor

7,50

BBQ burgers
10 stuks voor

7,50

8 stuks voor

12,00

Livar,

Angus en Limosine,

De puurheid van het leven met passie voor het vak. Met respect voor
mens, dier en omgeving leveren
onze Livarvarkens varkensvlees
met de beste smaak en kwaliteit. Met hun krul in de staart al
wroetend in de Limburgse grond
genieten ze van regionaal geteelde
granen. Livarvarkens worden gehouden volgens een eerlijk concept
met de kleinschaligheid en charme
van toen en volgens de richtlijnen
van nu en dát proef je!

Ons rundvlees komt van twee
primitieve rassen, die beiden het
hele jaar grazen in natuurgebieden.
De Black Angus leeft in de
Schoorlse duinen en de Limosine
runderen en kalveren komen uit
natuurgebied Hindeloopen. De
rassen zijn uitstekend bestand
tegen een leven buiten de stallen
en houden het natuurgebied met
hun begrazing begaanbaar voor
bezoekers. In de herfst slaan ze de
vetreserves op, waar ze in de

winterperiode op teren. Dat maakt
het vlees licht gemarmerd, wat de
smaak na bereiding alleen maar
ten goede komt. Voor deze rassen
is het niet nodig mais te verbouwen
en met machines te bewerken tot
veevoer. Grasgevoed vlees bevat
bovendien veel Omega-3 en de
runderen krijgen geen antibiotica.
Omdat het daarnaast niet genetisch is gemodificeerd mag ons
rundvlees het certificaat biologisch
dragen.
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Marsdiepstraat 268, Den Helder, telefoon 0223-618282, info@slagerijkonijn.nl
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Buiten een feest !

Lekker en compleet. Onze BBQ-pakketten met ons uitgebreide barbecueassortiment kunt u naar wens uw eigen barbecue samenstellen. Alle
producten zijn van ambachtelijke kwaliteiten supermals. Vertrouwde
kwaliteit van Slagerij Konijn!

BBQ de Luxe

BBQ Speciaal

BBQ Populair

- 1 XL Varkenssate
- 1 Biefstuk Spies
- 1 Kip op Stok
- 1 Shaslick
- 1 Gem. Livar steak

- 1 Texaanse Cheeseburger
- 1 Blije dijenspies
- 1 Biefstukspies
- 1 Gem. Livar steak

- 2 XL Varkenssate
- 1 Kip op Stok
- 1 Gem. Sparerib
- 1 Runderhamburger

Per persoon

All-in pakket 14.00

7.50

All-in pakket 13.45

Per persoon

6.95

All-in pakket 13.75

Maak uw BBQ-schotel compleet
met een All-in pakket
Onze All-in pakketten bestaan uit een
barbecueschotel aangevuld met de volgende
producten (te bestellen vanaf 4 pers.):

BBQ Burger
BBQ Worst
Kip BBQ worst
Kip BBQ burger

• 3 soorten saus (pindasaus, knoflooksaus en
cocktailsaus), kruidenboter en vers stokbrood

Rundervlees (biologisch)
Ribeye (Dry Aged), 100 gram
Entrecote (Dry Aged), 100 gram
Picanha (staartstuk), 100 gram

• 2 soorten salades naar keuze:
- Huzarensalade
- Kartoffelsalade (evt. vegetarisch)
- Scharrel-eisalade (evt. vegetarisch)
- Pastasalade (evt. vegetarisch)
- Slanksalade (rauwkost)

Home Made BBQ-spiezen
Sate stokje varkens of Kip
XL Sate varkens of kip
Shaslicks
Kip op Stok
Biefstukspies
Blije Dijen Spies
Kip Bacon Spies

0,65
1,30
1,50
1,50
1,85
1,60
1,50

Home Made burgers
BBQ Voordeel
- 2 Varkenssate
- 1 Drumstick
- 1 Gem. Speklap
- 1 BBQ Burger
- 1 BBQ Worst
All-in pakket 11.30

Per persoon

4.80

BBQ Kinderpakket

BBQ Vegetarisch

Ook voor de kinderen hebben
wij een heerlijk barbecue
pakket. Dit pakket
bestaat uit een varkens saté,
een jungle burger
en een barbecue burger.

Ook voor een vegetarisch
barbecue pakket kunt u bij ons
terecht. Dit pakket bestaat
uit een vega burger,
vega saté, vega shaslick
en een groente burger.

Per persoon

2.70

Per persoon

6.70

De afgebeelde gerechten zijn bedoeld als sfeerbeeld en serveersuggestie en zijn geen exacte weergave van ons barbecue-assortiment.

Runderhamburger
Texaanse Cheeseburger
Smokey Livar burger
Black angusburger

1,85
1,85
1,65
2,50

Overig barbecue assortiment
Gem kiprib
Gem. Speklap (livar)
Gem. Sparerib

3,20
3,20
2,29

(3 sterren beter leven)

(Gratis BBQ met gas of kolen vanaf 15 pers.
inclusief schoonmaak van de BBQ)

7.25

0,90
0,90
0,90
0,90

Livar varken

De salades komen uit eigen keuken en
worden op schaal samen met vers fruit voor
u opgemaakt.

Per persoon

Overig barbecue assortiment

0,90
1,10
1,60

Gem. Livar steak
Livar steak (gepekeld) 100 gram
Ribeye 100 gram
Rib kabonades 100 gram
Speklappen 100 gram

1,65
1,69
1,69
1,69
1,19

Verse salades
(Opgemaakt op schaal met vers fruit.
Vanaf 5 personen) Huzarensalade, p.p. 4,50
Scharrel-ei salade
(eventueel vegetarisch), p.p.
4,50
Kartoffel salade
(eventueel vegetarisch), p.p.
4,50
Pasta salade
(eventueel vegetarisch), p.p.
4,50
Fruitsalade, p.p.
4,50
Slanksalade, p.p.
4,50

Barbecue verhuur
Gas of kolen barbecue,
inclusief gas of kolen
14,95
(gratis bij 15 personen All-In)
Borden en bestek, stevige kwaliteit p.p. 0,75
Dammers houtskool, 10 kg
18,50
Aanmaak krullen
4,95
Schoonmaak van de barbecue
15,00
(gratis bij 15 personen All-In)

SlagerijKonijn.nl
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.

BESTEL
NU OOK
ONLINE!

