‘t is weer tijd om
lekker te genieten

LEKKER. ..
GROOTVLEES
OP DE BBQ.

HET ADRES
VOOR DE
GROEPS BBQ

WILT U EENS
IETS ANDERS
OP DE BBQ.

Tips voor de echte buitenkoks:

Wij kunnen het compleet verzorgen!

Wij hebben volop variatie

Een groot stuk vlees op de barbecue is heerlijk
en gemakkelijker te bereiden dan u denkt. Met
de lekkerste vleesspecialiteiten maakt u het
buitenkoken nog lekkerder. Een barbecue met deksel
is ideaal voor het roosteren van een mooi stuk
groot vlees. Daarmee krijgt u namelijk het meest
smakelijke resultaat. Natuurlijk krijgt u van ons een
bereidingsadvies zodat uw vlees op de juiste wijze
bereid kan worden.

Wilt u een barbecue organiseren met uw school,
bedrijf, familie, buurt- of sportvereniging? Wij
kunnen de barbecue compleet voor u verzorgen.
Exact zoals u het wilt hebben. Vraag bij ons naar
de mogelijkheden zodat uw barbecue een feest
wordt met de kwaliteit van de Ambachtelijke
Slager!

Voor de echte fijnproever die eens iets anders
op de barbecue wil, hebben wij volop variatie.
Wist u dat wij regelmatig nieuwe specials maken?
Heerlijke nieuwe producten van ambachtelijke
kwaliteit. Ook voor de barbecueperiode hebben
wij regelmatig nieuwe producten voor de barbecue.
Ontdek de smakelijke mogelijkheden in onze
winkel.

Murk’s Slagerij
Catering & Verhuur

Terp 5, Wommels
tel. 0515 - 33 13 40
murksslagerij@gmail.com

www.murksslagerij.nl

BBQtime
Uw ambachtelijke barbecuespecialist

Ons barbecue assortiment

Ons barbecue assortiment

Hoe fijn is het om tijdens een mooie zomerdag te genieten van een hapje, een drankje, goed
gezelschap en de geur van vers gegrild vlees op de barbecue. Buiten eten is een feest! Als
barbecuespecialist hebben wij een zeer compleet aanbod lekkere producten en specialiteiten
voor de barbecue. Wij kunnen u alles over de bereiding van het vlees vertellen, maar we
geven u ook graag enkele tips om uw barbecue op eenvoudige wijze nog aantrekkelijker te
maken. Want met de juiste sfeer, smaakt buiten alles naar meer.

BBQ ASSORTIMENT
Vleesspiezen:
- Honey pops spies
- Kipsaté
- Varkenssaté
- Hawaispies
- Balkanspies
- Schaslickspies
- Kinderspies
- Visspies
- Varkenshaasspies
- Rundvleesspies
- Eigengemaakte hamburger
Vlug klaar (voorgegaard)
- Drumstick
- Zigeunerworstje
- Kippenworstje
- Hamburger
- Sparerib
Gemarineerd vlees
- Speklapje
- Karbonade
- Filetlapje
- Kipfilet
Overige
- Entrecôte
- Lamskotelet
- Shoarma
- Kip Hawai
- Stokbrood per stuk
- Stokbrood gekruid per stuk
- Kruidenboter eigengemaakt
100 gram
- Sauzen
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SALADE SCHOTELS
vanaf
- Huzaren
- Rundvlees
- Kipkerrie
- Zalm
- Scharrelsalade vegetarisch

3,50 p.p.

Fruitcocktail
1.30 p.p.
Bestaande uit: ananas, kiwi, aardbeien,
druiven, perziken, diverse soorten meloen
en slagroom.
BBQ-PAKKETTEN
Origineel pakket
6,60
Bestaande uit: 1 kipsaté, 1 varkenssaté,
1 shaslick, 1 gemarineerd filetlapje,
1 hamburger en 1 drukstick.
Luxe pakket
8,25
Bestaande uit: 1 kipsaté, 1 varkenssaté,
1 shaslick, 1 gemarineerd filetlapje,
1 hamburger, 1 entrecôte en
1 gemarineerde kipfilet

COMPLETE BBQ		
Per persoon
17,50
- 12 soorten vlees
- 4 soorten salade
- Stokbrood + kruidenboter
- Fruitcocktail
- 2 warme sauzen
- 2 koude sauzen
- Warmhouder
- Borden en bestek
- Servetten
- Olie
- BBQ met gas
Het wordt bezorgd en wij maken de BBQ
schoon.
STANDAARD VLEESPAKKET
Per persoon
7,90
Bestaande uit: 12 verschillende soorten
vlees. Bij minimaal 20 personen
- Hawaispies
- Shaslick
- Honey pops
- Varkenssaté
- Kipsaté
- Filetlapje gemarineerd
- Entrecôte
- Karbonade
- Hamburgers
- Worstjes
- Drumsticks
- Gemarineerde kipfilet

Vega pakket
Bestaande uit: diverse soorten
vleesvervangers.

6,75

*inclusief schoonmaak

De barbecuepakketten van De Zaak vol
Smaak zijn lekker en compleet. Wij hebben
voor elke smaak en in elke prijsklasse een
compleet pakket. Lekker handig. Het vlees
wordt naar wens verpakt of opgemaakt op
schalen. Wilt u zelf een pakket samenstellen
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.

Voor groepen

Lekker, onze
saladespecialiteiten
Onze salades maken uw BBQ
compleet. Bereid met de lekkerste
ingrediënten. Verkrijgbaar als portie,
maar ook als complete saladeschotel.
Wat u wenst.

Desgewenst kan op zondag opgehaald
worden. Bovengenoemde prijzen zijn
inclusief BTW.

Kinder pakket
4,15
Bestaande uit: 1 hamburger, 1 kinderspies,
1 kippepootje, en 1 worstje (alles
voorgegaard)
Senioren pakket
5.15
Bestaande uit: 1 kipsaté, 1 hawaispies,
1 gemarineerd filetlapje en 1 hamburger

DIVERSEN PER DAG
Per stuk
Tent 5 x 8
incl. opzetten/afbreken
175,00
Partytent 4 hoek 4 x 4 meter
35,00
Partytent 4 hoek
incl. opzetten/afbreken
15,00
Biertafel met 2 banken
10,25
Koelkast normaal
17,50
Koelkast supergroot, 2 deurs
47,50
Koelwagen groot, weekend
100,00
Koelwagen klein, weekend
75,00
Aanhangwagen
52,50
Sta-tafel
10,00
Sta-tafel met rokkleed
15,00
Bierglas
0,36
Longdrinkglas
0,36
Wijn/jus d’orange glas
0,36
Mes + vork
0,41
Aardewerken bord
0,51
Wegwerpbord, 3 vaks
0,16
BBQ met tangen en gas*
27,50
Warmhoudstel met brandpasta
6,75
Buffettafel 2,70 x 0,70 meter
6,00
Slaolie
1,50
Pak 500 servetten
3,75
Broodmand + plank en mes
3,50
Bezorgen
10,00
Terrasheater incl. 1 fles gas
62,50
Braadpan, rond 1,20 meter
50,00

Uw gegevens
Datum afhalen/bezorgen: ..............................................................................................
Naam:.............................................................................................................................
Adres:.............................................................................................................................
PC + plaats:....................................................................................................................

Wij maken uw
BBQ compleet
Wij hebben alles in huis waarmee
u de barbecue compleet maakt.
-

Heerlijke sauzen
Stokbrood en kruidenboter
Wegwerp borden en bestek
Servetten

Telefoonnummer:...........................................................................................................

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.

