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Barbecue

Assortimentslijst 
• saté (kip) per stokje 0,95
• shaslicks per stuk 1,80
• hawaïspies per stuk 1,80                    
• golfspies per stuk 1,50
• varkenshaassaté 100 gram  1,75                  
• lamsspies 100 gram 2,25
• spaanse spies
 (kip- gedroogde tomaat) per stuk 1,95                
• karbonade (gaar, zonder bot) 100 gram 1,50 
• hamburger (gaar) per stuk 1,00 
• megaburger mini per stuk  1,50
• beefspiesjes 100 gram 1,90 
• barbecueworst 100 gram       1,25 
• houthakkersteak 100 gram     1,75
• spare ribs 100 gram   1,35
• kalfsbaconspies 100 gram   2,50

Vegetarische producten        
• vegetarische spies per stuk  1,50 
• vegetarische hamburger per stuk 1,35
• vegetarische schnitzel per stuk 1,50   
• vegetarische wrap per stuk 2,50                

Visproducten
• trio kabeljauw-zalm-garnaal per stuk 2,80
• zalmspies per stuk       3,00
• garnalenspies  per stuk  3,25
• tonijnspies per stuk        3,25         

Barbecuespecialiteiten
Mooie vleesproducten met een bijzonder verhaal.
We vertellen u er graag meer over.
• bavette (mooi bakvlees) 100 gram   1,90
• picanha (met vetrandje) 100 gram   2,15
• kalfskarbonade  100 gram   2,95
• t-bone-steak 100 gram   3,25
         

Wordt een echte grillmaster! Grijp elke zomerdag aan, weer of geen weer, om een keuze te maken uit al onze 
barbecue-specialiteiten en maak van uw maaltijd een barbecue-feest. Da’s pas genieten! Oefening baart kunst, 
dus dan draait u uw hand ook niet om voor een gezellig groepsbarbecue. Natuurlijk maakt u dan gebruik van onze 
barbecues en zullen wij u adviseren over de mogelijkheden. Vind u zichzelf geen grillmaster? Met onze barbecuetips 
en barbecueproducten van topkwaliteit wordt het gegarandeerd een geslaagd feest.

Maak uw barbecue compleet met onze royaal 
gegarneerde barbecuesalades
huzarensalade     per persoon  4,00 
kartoffelnsalade      per persoon  4,00 
zalmsalade              per persoon  5,50
rauwkostsalade   per persoon  4,00

Barbecue-schotels 

1 2 saté
 barbecueworstje          
 hamburger
 gemarineerd filetlapje per persoon  5,75

2 2 saté
 shaslick  
 megaburger 
 westernsteak per persoon  6,95

3   2 saté             
 houthakkersteak   
 beefspies
 lamskotelet per persoon  7,50

4 shaslick
 lamsspies  
 bacon-kalfsspies   
 argentijnse bieslooksteak   per persoon  9,50
  
bovenstaande schotels kunt u compleet maken met: 
opgemaakte salade, stokbrood, 
kruidenboter en 3 sauzen   per persoon  5,50

• Mia van Yperenplein 87 - 3065 JK Rotterdam - T (010) 202 38 55 

• Centrumpassage 47 -  2903 HA Capelle a/d IJssel - T (010) 22 32 506 

• Reigerhof 124 - 2914 KE Nieuwerkerk a/d IJssel  - T (0180) 31 25 88

www.speciaalslager.nl


