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online!

ALL-IN SALADEPAKKET BBQ DEALS 
VANAF 20 PERSONEN!

•  Populair BBQ-pakket &  
ALL-IN saladepakket BBQ  p.p.  19,45  17,95

•  Royal BBQ-pakket &  
ALL-IN saladepakket BBQ p.p.  22,40 20,90

•  Grand de luxe BBQ-pakket &  
ALL-IN saladepakket BBQ p.p.  25,00 23,50

•  Variatie BBQ-pakket &  
ALL-IN saladepakket BBQ p.p.  20,00 18,50 

•  Variatie Flex BBQ-pakket &  
ALL-IN saladepakket BBQ  p.p.  21,49 19,99

•  BBQ-tapasschotel &  
ALL-IN saladepakket BBQ p.p.  25,25 23,75

VERHUURPRIJZEN PER DAG
•  Gasbarbecue 10-25 pers.  25,- 
 (incl. gas, excl. schoonmaakkosten)
•  Gasbarbecue 25-35 pers.  35,- 
 (incl. gas, excl. schoonmaakkosten)
•  OFYR groot (excl. hout) 70,- 

Schoonmaakkosten zijn 13,50 per gasbarbecue 
en wordt vooraf betaald, indien barbecue schoon 
retour ontvangt u het schoonmaakgeld terug.  
(bij ALL-IN saladepakket is dit inclusief).

• BBQ-worst
• Kipsaté
• Runderhamburger
• Black Pepper Steak
• Rundvleessaladeschotel
• Kartoffelsalade met Zeeuws spek 
• Rauwkostsalade Keur
• Gas BBQ incl. gas, excl. schoonmaakkosten

(te bestellen v.a. 20 pers). 
± 400 gram vlees en 
300 gram salade   

per pers.  12.50
Zelf nog te regelen: bord/bestek, stokbrood, 
kruidenboter, sausjes, halen/bezorgen. Uiteraard 
kunt u dit ook door ons laten verzorgen. Zie ook 
onze webshop.

BUURT BBQ-PAKKET BBQ DEALS

VERHUUR



PAKKET ROYAL

• Diamantburger
•  Rundersteak Black Pepper 

Garlic
• Thuringer braadworst
• Truffelspies
• Kipsaté

575 gram 

per persoon  9.90

PAKKET POPULAIR
• BBQ-worst
• Kipsaté
• Runderhamburger
• Gekruid kippendijtje
• Rolladelapje

425 gram 

per persoon  6.95

PAKKET GRAND DE LUXE

• Varkenshaas satéspies
•  The Wave (kipfilet met 

rookspek)
• Diamantburger
• Biefstukspies met tomaat
•  Kip papillot (kipreepjes met 

paprika) 

525 gram 

per persoon  12.50

PAKKET VEGGIE

• Gevulde puntpaprika
•  Pitabroodje met pizzasaus 

en kaas
• Aubergine met feta
• Gevulde portobello

per persoon  8.50

± 6 tot 12 jaar
• Voorgebraden hamburger
• BBQ-worst
• Mini pita pizza broodje
• Juniorspies

325 gram 

per persoon  5.99

• Rundvleessaladeschotel
• Kartoffelsalade met Zeeuws spek 
• Rauwkostsalade Keur 
• Stokbrood met kruidenboter
• Knoflook-, cocktail- en BBQ-saus

(te bestellen v.a. 8 pers). per pers.  6.90

• Saladepakket als hierboven PLUS:
• Bord, bestek inclusief afwas
•  Gas BBQ inclusief gas, inclusief schoonmaak
• Koelbox en grilltang
• Bezorgen en halen, zie voorwaarden!

(te bestellen v.a. 15 pers). per pers.  12.50

SALADE BBQ-PAKKET

ALL-IN SALADEPAKKET

PAKKET JUNIOR

Uw gast heeft de keuze uit:
• Kipsaté
• Runderhamburger
• Bombay kipspies
• BBQ-worst
• Spareribs 
• Pepersteak

• Rolladelapje
• Black Pepper Steak
• Varkenssaté
•  Gemarineerd 

speklapje

(te bestellen v.a. 6 pers). 

400 gram per pers.  7.50
Uitleg: stel u bestelt voor 20 personen dan 
ontvangt u 20x 400 gr = 8000 gram. Dit verdelen 
wij evenredig over de 10 soorten. In dit voorbeeld 
dus 8 hamburgers, 800 gram kipsaté enz.

Uw gast heeft de keuze uit:
• Kipsaté
• Runderhamburger
• Bombay kipspies
• BBQ-worst
• Varkenssaté
• Black Pepper Steak

• Gevulde portobello 
•  Punt-paprika gevuld 

met roomkaas
• Vega-burger 
•  Mini pita pizza 

broodjes

(te bestellen v.a. 8 pers). 

400 gram per pers.  8.99
Uitleg: stel u bestelt voor 20 personen dan 
ontvangt u 20 x 400 gr = 8000 gram. Dit verdelen 
wij evenredig over de 10 soorten. In dit voorbeeld 
dus 8 hamburgers, 800 gram kipsaté enz.
Flex-pakket bestaat uit 6 vleesartikelen en 4 niet-
vlees artikelen.

Kleine hapjes die u heerlijk kunt nuttigen op de 
zomeravond. Ook zeer geschikt om te garen op 
de OFYR of de teppanyaki grillplaat.
• Punt-paprika gevuld met roomkaas
• Mini worstjes
• Rosbiefrolletje met pesto en oude kaas
• Varkenshaas met zongedroogd tomaat
• Mini pita pizza broodjes
•  Kippendijvlees gekruid met kaneel & venkel 
• Mini peperburger
• Sweet honey pop

(te bestellen v.a. 6 pers). 

400 gram per pers.  12.75

BBQ-PAKKET VARIATIE

BBQ-PAKKET VARIATIE FLEX

BBQ-TAPASSCHOTELBBQ

RUNDVLEES  
rood 48°C • rosé 55°C • gaar 70°C

KALFSVLEES  
ROSÉ 55°C • GAAR 70°C

VARKENSVLEES  
ROSÉ 60°C • GAAR 70°C

LAMSVLEES  
ROSÉ 55°C • GAAR 70°C

KIPVLEES  
GAAR 75°C

CHECK DE KERN-
TEMPERATUUR!

Om de juiste garing van het eten te 
bepalen, kunt u gebruik maken van een 

vlees-thermometer. Steek voor de 
kerntemperatuur altijd de punt van de 
thermometer in het hart van het dikste 

gedeelte van het vlees. Vraag uw 
Keurslager naar de juiste 

kerntemperatuur voor het door u 
gekochte vlees.

SPECIALE WENSEN? WIJ HELPEN U GRAAG!

Smaak 
maakt 
sfeer

Barbecueën is eigenlijk 
altijd een goed idee. 
Lekker thuis met het 
gezin of vrienden, aan 
het strand of op de 
camping. Natuurlijk met 
het lekkerste vlees én 
bijgerechten van de 
Keurslager.


