BBQ- Folder

folder 2020

Het barbecueseizoen begint weer! Heerlijk buiten eten met vrienden en familie in de zon.
Geniet volop van frisse salades, knapperig stokbrood en de geur van sappig gegrild vlees.
In deze folder vindt u ons uitgebreide assortiment vleesspecialiteiten en extra servicemogelijkheden.

Barbecue pakket 1
4 soorten vlees, keuze uit:





hamburger
karbonade
1 grote sate

 BBQ worstje
 golfstick
 1 grote kipsate

2 soorten rauwkost,

keuze uit:





diemse salade (frisse mix diverse groenten en fruit)
waldorf salade (appel,bleekselderij,walnoten, ananas)
boerensalade (paprika, prei, ananas, spitskool, roomkaas)




ovenvers stokbrood
kruidenboter





3 soorten rauwkost,






BBQ worstje
golfstick
1 grote kipsate

keuze uit:

appel salade (frisse mix appel en bleekselderij)
waldorf salade (appel,bleekselderij,walnoten, ananas)
meloensalade
ovenvers stokbrood
kruidenboter

vanaf 15 personen

spareribje
filetlapje
kipburger




speklapje
sashlick

salade:


boerenvleessalade (rundvlees)

3 soorten sauzen:


5 soorten vlees, keuze uit:
hamburger
karbonade
1 grote sate








Barbecue pakket 2




€ 13,00 pp

barbecue saus
knoflook saus
whisky cocktail saus

€ 14,50 pp

vanaf 15 personen

spareribje
filetlapje
kipburger

 speklapje
 sashlick





2 soorten salade:



boerenvleessalade (rundvlees)
frisse kartoffelsalade (aardappel)

4 soorten sauzen, keuze uit:









remoulade saus
curry saus
knoflook saus
whisky cocktail saus
mayonaise
pindasaus

vanaf 15 personen

incl. barbecue, gas, tangen, wegwerp bordjes en bestek, servet, broodplank en mes.
Excl. Bezorgen en schoonmaak. (vraag naar de voorwaarden)

*Porseleinen borden en RVS bestek, meerprijs € 0.50 pp

W a t Pim Maakt,dat Smaakt.

pi md e r k se nvl ees wa ren.nl
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losse pakketten voor elk gewenst aantal personen.
vleespakket 4 personen
€ 15,00





4
4
4
4

stokjespakket 4 personen
€ 20,00

karbonade
speklapjes
worstjes
hamburgers






( 2 soorten van het vleespakket en
2 soorten van het stokjespakket)

4
4
4
4

porties sate
golfspiesjes
shaslicks
cajunspies (kip)

saladepakket 4 personen
€ 8,50

combipakket 4 personen
€ 17,50





4
4
4
4




karbonade
worstjes
porties sate
shaslicks

800 gram rundvleessalade
400 gram kartoffelsalade

bakbecue




shoarma
kipsate blokjes
goud schnitzel

€11,00 pp

sauzen






barbecue saus
knoflooksaus
whisky cocktail saus
pinda saus

aardappelschijfjes, aardappelblokjes, uitjes, champions, spekjes en pita broodjes.

Bestellen:

Pim Derksen vleeswaren
Haaghweg 5 Didam en Vrijdags op de weekmarkt te Didam
tel: 06 46 63 54 76 | mail: info@pimderksenvleeswaren.nl
andere wensen zijn natuurlijk altijd te regelen
Kijk op onze website voor meer informatie en aanbiedingen

W a t Pim Maakt,dat Smaakt.

pi md e r k se nvl ees wa ren.nl

