
Om u barbecue 
compleet te maken!

Diversen sauzen
Saté, knoflook, cocktail, honingmosterd, 

zigeuner, shaslick, siskebab, bieslook-ui en 

smulsaus

Stokbrood wit of bruin
Indien gewenst gesneden

Tapenades
Tonijn, oude kaas en tomatentapenades, 

kruidenboter, olijven in diversen smaken!

Salades
Pastapesto salade, vleessalade, smulsalade, 

rauwkostsalade, aardappelsalade en ook diverse 

vissalades (dagprijs) en fruitsalades (dagprijs).

Verhuur
Tevens verhuren wij aanverwante artikelen 
om uw barbecue aan te kleden.

Barbecue op gas    30,00
Barbecuewagen op gas   50,00
Wokpan     15,00
Hotpot     5,00
Au bain-marie pan    7,50
Schoonmaakkosten barbecue   25,00

Tent 3x3 (tent up)    30,00
Tent 3x4 buizenframe    35,00
Tent 3x6 buizenframe    50,00
Tent 5x7 achthoekig buizenframe
Inclusief opzetten    150,00
Marktkraam     15,00

Statafel groot     7,50
Rok voor statafel groot   7,50
Uitklaptafel     5,00
Terrasverwarmer (inclusief gas)  60,00

• Denk met de barbecue aan uw veiligheid en houd 
altijd een emmer water of zand bij de hand. 

• Plaats de barbecue op een stevige ondergrond en 
niet in de buurt van licht ontvlambare materialen. 

• Steek een barbecue altijd aan met de hiervoor 
bestemde middelen (aansteker, aanmaakvloeistof 
en aanmaakblokjes).

Slagerij Schoen
Zuiddijk 63 - Zaandam
Tel. 075-6163394
www.slagerijschoen.nl

t́ wordt weer
barbecuetijd!



*Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.

Voor het komende barbecue seizoen 
hebben wij weer tal van specialiteiten 
voor u geselecteerd!

Wij hopen dan ook dat u met deze folder als 
leidraad een goede keuze kunt maken voor uw 
geslaagde barbecue, of dit nu thuis is of met een 
groot gezelschap op locatie.

Heeft u vragen over de mogelijkheden staan wij 
u altijd bij met woord en daad.

Verenigingen, buurtfeesten of bedrijven kunnen 
ook bij ons terecht. Neem contact met ons 
op en dan kunnen wij aan u specifieke wensen 
voldoen en een passende offerte maken.

Wij wensen u alvast een gezellige barbecue 
tegemoet!

Barbecuepakketten
Ook hebben wij speciaal pakketten voor u 
samengesteld, zodat u niet hoeft te kiezen!

1. Barbecuepakket 'Royal'
• 1 Voorgegaarde hamburger
• 1 Shaslick
• 2 Kipsaté
• 1 Barbecueworst

prijs p.p € 5,95

2. Barbecuepakket 'Extra'
• 1 Gemarineerde kipfilet
• 1 Runderhamburger
• 1 Gemarineerde biefstuk
• 1 Voorgegaarde karbonade
• 1 Merquezworst

prijs p.p € 8,95

3. Barbecuepakket 'De vleeseter'
• 1 Varkenshaassaté royaal
• 1 Gemarineerde lamsfilet
• 1 Schotse ribeye of Hollandse entrecôte
• 1 Tandoristeak of Chinese roaststeak

prijs p.p € 14,25

4. Saladebuffetpakket
• Stokbrood wit/bruin, heel/gesneden
• Kruidenboter
• 3 Sauzen naar keuze
• 2 Salades naar keuze 

(m.u.v. vissalade en fruitsalade)
prijs p.p € 4,25

t́ is
zomertijd...

...barbecuetijd!

• Varkenshaassaté

• Kipsaté

• Lamssaté

• Rundersaté

• Kip op stok

• Kipshaslick

• Varkensshaslick

• Mixgrillspies 
(kalf, rund, lam)

• Siskebab steak

• Gem. kipfilet

• Gem. karbonade

• Gem. biefstuk

• Gem. lamsfilet

• Malse Schotse ribeye

• Malse Hollandse 
entrecôte

• Tandoriesteak

• Chinese roaststeak

• Lamsracks 
nat/gekruid

• Hamburgers 
rund/halfom

• Merquezworstje

• Voorgegaarde 
karbonade

• Voorgegaarde 
barbecueworst

• Voorgegaarde 
sparerib

• Voorgegaarde 
hamburger

• Voorgegaarde 
speklap

• Voorgegaarde saté 
diversen soorten

• Voorgegaarde 
drumstick

• Gambaspies

• Botervis

• Zalmspies

• Coquillesspies

• Yakitorispies

Diverse
barbecuespecialiteiten


