Barbecue pakketten
1) Basic
- Saté
- Gemarineerde kipfilet
- Gekruide speklap
- BBQ worst of Grillburger

2) Classic
- Kip op stok
- Grillburger
- Saté
- Gemarineerd varkenslapje

3) Bourgondisch
- Varkenshaasspies
- Kipburger XL
- Duitse braadworst
- Gekruide speklap

4) De luxe
- Saté
- Kalfs oester (biefstuk)
- Shaslick
- Varkenshaasspies

€ 4,80 p.p.

………pers.
€ 5,30 p.p.

Barbecue assortiment
Gegrilde drumstick

€ 0,90 per stuk

BBQ-worst
Duitse braadworst

€ 1,10 per stuk
€ 1,20 per stuk

Grillburger

€ 1,10 per stuk

Kipburger

€ 1,10 per stuk

Kipburger XL

€ 2,10 per stuk
€ 1,20 per stuk
€ 1,30 per stuk

Gemarineerde kipfilet

………pers.
€ 6,60 p.p.

………pers.
€ 8,60 p.p.

Saté

Gekruide speklap (voorgegaard) € 1,20 per stuk
Gemarineerd varkenslapje
€ 1,30 per stuk
Varkenshaasspies

€ 2,10 per stuk

Kip op stok

€ 1,60 per stuk

Zomerspies

€ 1,80 per stuk
€ 1,80 per stuk

Kipspies Abrikoos - Honing
Kipspies Ibiza

………pers.

Shoarmaspies
Shaslick

5) Vegetarisch
- Groenteburger
- Vega verrassing
- Kaas fantasie
- Vega spies

€ 7,90 p.p.

6) Junior

€ 3,60 p.p.

- Saté
- Gekruide speklap
- BBQ worst of Grillburger

Baharatspies (kalkoen)
Gemarineerde lamscotelet

………pers.

………pers.

Gegrilde sparerib
Kalfs oester (biefstuk)

€ 1,80 per stuk
€ 1,80 per stuk
€ 2,10 per stuk
€ 2,10 per stuk
€ 1,65 per stuk

€ 2,35 per stuk
€ 3,10 per stuk

€ 6,50 p.p.

BBQ compleet
- Ambachtelijke rundvleessalade
Bourgondische aardappelsalade
Pastasalade, 2 Rauwkostsalades
(uit eigen keuken)

-

Saté-, Zigeuner-, Cocktail- en Knoflook saus
Rustiek stokbrood
Kruidenboter
………pers.
Fruitcocktail

Huur gas BBQ

€ 30,-

(Inclusief bezorgen/ophalen,
gas, vleestangen & schoonmaken)

………..

Bij bestelling van BBQ compleet zijn ook een broodplank,
saladelepels en een warmhoud pan voor de satésaus inbegrepen.

Wegwerpbestek zware kwaliteit (zwart)
(1 set bestaat uit: 1 bord, 1 mes, 1 vork en 1 servet)

€ 0,25/set

………..

Vanaf 15 personen bezorgen wij eventueel ook aan huis.
Binnen de gemeente Steenbergen is dit gratis.
Dit alles graag vooraf bestellen in de winkel
of telefonisch: 0167 – 561370
of per mail: info@poeliervugts.nl

Naam:……………………………………Datum:…………....
Adres:……………………......................Tijd:………………

Plaats:……………………….. Tel:……………….................
Ophalen/bezorgen

Gourmet/ Steengrill schotels
Gourmet standaard (+/- 300 gram p/pers)
Gemarineerde kalfsoester
Gemarineerde kipfilet
Burger
Kipvink
Saté
Gemarineerde kipreepjes/ shoarma

€ 6,25 p.p.

Gourmet luxe (+/- 300 gram p/pers)
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde kalfsoester
Kipvink
Saté
Lamskotelet
Eendenborstfilet

€ 9,25 p.p.

Kinder gourmet (+/- 150 gram p/ pers)
Burger
Kipvink
Saté

-

…….pers.

…….pers.

€ 3,10 p.p.
…….pers.

Gourmet compleet
€ 6,50 p.p.
3 soorten sausjes
Krielaardappeltjes, ui, paprika, champignons
Ambachtelijke rundvleessalade, Pastasalade
Bourgondische aardappelsalade, Rauwkostsalade

U wilt toch ook heerlijk barbecueën of gourmetten met echte
versproducten uit uw eigen regio.
Vanuit onze eigen slachterij in Steenbergen verzorgen wij
de dagelijkse aanvoer naar onze winkel. Daar wordt het vlees
ambachtelijk verwerkt tot diverse kwaliteitsproducten,
o.a. heerlijke spiesen, BBQ-worst en andere lekkernijen voor
op de barbecue of gourmet.
In deze folder vindt u een greep uit ons barbecue en gourmet
assortiment, maar voor specifieke wensen kunt u ook bij ons
terecht. Informeer hiervoor in onze winkel naar de mogelijkheden.
Onze specialiteit, is kwaliteit!

(uit eigen keuken)

-

Rustiek stokbrood
Kruidenboter
Fruitcocktail

…….pers.

Dit alles graag vooraf bestellen in de winkel of telefonisch:
0167 – 561370 of per mail: info@poeliervugts.nl
Naam:………………………………….Datum:…………......
Telefoon:………………………………Tijd:………………....

* Prijzen en assortiment in deze folder zijn onder voorbehoud.

