Maavak neeunwfezesomt er!

BARBECUESALADES
I
I
I
I

Aardappelsalade
Bakaardappelen met kruidenboter
Bakaardappelen met rozemarijn
Kilokiller BBQ (BBQ pasta salade)

I

Komkommersalade

€ 7,90/kg
€ 7,50/kg
€ 7,50/kg
€ 12,50/kg

Ui, pasta, tomaat, komkommer en yoghurt dressing

€ 13,15/kg

Komkommer en yoghurt dressing

I

Slaatje gezond

€ 16,64/kg
€ 14,70/kg

Dries 19c - 9255 Buggenhout-Opdorp - Tel: 052 34 51 61
info@slagerij-vermeiren.be - www.slagerij-vermeiren.be

€ 1,95 pp.

BBQ SUGGeStIeS 2019

€ 2,50/100g
€ 3,00/100g
€ 1,85/100g

Dinsdag, woensdag, donderdag & vrijdag van 8.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.30u
Zaterdag van 8.00u tot 17.00u
Zondag van 8.00u tot 12.00u

Knolselder, wortel, kool en yoghurt dressing

I

Tortellini
Ham, wortel, maïs, broccoli, erwtjes en yoghurt dressing

FINGERFOOD
I

Rauwkostschoteltje (vanaf 4 personen)
Radijsjes, bloemkool, broccoli, wortelen, komkommer, kerstomaten, selderstengels,
2 soorten dipsausjes

I
I
I

Koningsolijven
Zongedroogde tomaten
Ansjovis natuur

APÉRO’S VOOR OP DE BBQ
I
I
I
I

Apero kippenboutjes
Scampibrochette (2 stuks)
Spekfakkel
Grillworst op spie

€ 13,95/kg
€ 1,80/stuk
€ 1,25/stuk
€ 1,00/stuk

BUITENLANDS RUNDSVLEES
I

Volg onze suggesties op

BARBECUEPAKKETTEN (vanaf 4 personen)
I

Budget (± 350g)

€ 4,75 pp.

BBQ-worst, varkensbrochette “Classico”, kipfilet provencaal

I

Classic (± 400g)

€ 6,10 pp.

Kippenbrochette “exotique”, varkenssteak kraüterbutter,
Italiaanse chipolata

I

. Bestel tijdig!

Style (± 500g)

€ 7,60 pp.

Gemarineerde rumsteak, gevogelte “Yakitori”, BBQ burger, gemarineerde varkensoester

KINDERBARBECUE
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Vraag
www.slagerij-vermeiren.be/online-bestellen
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Pippoworstje 60g
Boerenburger 85g (voorgegaard)
Balletjesbrochette 100g (voorgegaard)

€ 1,00/stuk
€ 1,10/stuk
€ 1,10/stuk

BUITEN TAFELEN
I

Zomerse gourmet

RUNDSVLEES
€ 12,00 pp.

Filet mignon van de chef, varkenshaasje met spek, kippenfilet “provencaal”,
gekruide chippolata, lamskotelet “Kruiden Willy”, wokje van gevogelte “Magic Hot”, kalfsoester

I

Fondue

€ 11,95 pp.

Runds-, kip- en varkensblokjes, hoeveworstjes,
pamparolletjes, mini blinde vink, gekruide kalfsgehaktballetjes

I

Steengrill
Teppanyaki

€ 13,80 pp.

Zalmbrochette tomatino, scampibrochette Italia,varkenshaasje extra,
ossenhaasje (witblauw), hoeveworstje, lamskoteletje, kalkoenreepjes gemarineerd

I

Kids menu

Groentenbuﬀet standaard (vanaf 4 personen)
Groentenbuﬀet teppanyaki
voor gourmet of steengrill (vanaf 4 personen)

€ 6,75 pp.

Koude sauzen (50g pp.)

€ 7,00/liter

tartaar-, cocktail- en joppiesaus

I

Warme sauzen (120g pp.)

€ 9,00/liter

Pepersaus, champignonsaus en Provençaalse saus

KOUD BUFFET
I

Buﬀet 1

€20,00 pp.

tomaat garnaal, hespenrol met asperges, kippenboutje met fruit, superanoham met cavaillon,
rosbief, varkensgebraad, kalkoenham, eitje met garni + groenten, koude sauzen (3),
koude aardappelen, broodjes (2) en boter

I

Buﬀet 2

Buﬀet 3
tomaat garnaal, hespenrol met asperges, kippenboutje met fruit, superanoham met cavaillon,
rosbief, varkensgebraad, kalkoenham, eitje met garni, roze zalm, gerookte forel, gerookte zalm,
heilbot, scampi + groenten, koude sauzen (3), koude aardappelen, broodjes (2) en boter

Lamsboutsneden “Souvlaki”
Lamskroon (natuur of gemarineerd naar keuze)
Lamskotelet “Kruiden Willy”
Lamsbrochette
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Varkensbrochette “Classico”
Varkenssteak kraüterbutter (spiering)
Spareribs gemarineerd voorgegaard
BBQ spek
Varkensoester “Magic”

I

SUGGESTIE VAN DE CHEF
Verse spareribs voor de hobby kok

€ 23,00/kg
€ 39,00/kg
€ 25,00/kg
€ 22,50/kg
€ 14,00/kg
€ 12,50/kg
€ 13,00/kg
€ 13,75/kg
€ 14,50/kg
€ 8,90/kg

GEVOGELTE
I
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Kippenbrochette papageno met paprika
Kipfilet “provencaal”
Kippenbrochette “exotique”
Kalkoensaté krokantino
Kalkoenlapje “Peper Willy”
Kalkoenhaasje “Indian Mystic”

€ 14,70/kg
€ 12,50/kg
€ 14,70/kg
€ 16,50/kg
€ 14,50/kg
€ 16,50/kg

VIS
€ 25,00 pp.

tomaat garnaal, hespenrol met asperges, kippenboutje met fruit, superanoham met cavaillon,
rosbief, varkensgebraad, kalkoenham, eitje met garni, roze zalm, gerookte forel
+ groenten, koude sauzen (3), koude aardappelen, broodjes (2) en boter

I

LAMSVLEES

€ 9,00 pp.

Slamix, BBQ pastasalade, koude aardappelsalade, wortel-, selder- en komkommersalade,
tomaten met fijne boontjes en vinaigrette, paprikaringen, witte koolsalade, bakaardappelen,
courgetteschijven, ajuinringen, 2 broodjes en 50g saus pp. (cocktail-, tartaar- en joppiesaus)

I

€ 39,00/kg
€ 24,95/kg

VARKENSVLEES

Slamix, tomaten, komkommer, wortelen, aardappelsalade, pastasalade,
2 broodjes en 50g saus pp. (cocktail-, tartaar- en joppiesaus)

I

SUGGESTIES VAN DE CHEF
Huisgerijpte entrecôte wit blauw
Filet mignon natuur wit blauw

€ 9,00 pp.

Slamix, BBQ pastasalade, koude aardappelsalade, wortel- en komkommersalade,
tomaten met fijne boontjes en vinaigrette, bloemkool en broccoli, witte koolsalade,
2 broodjes en 50g saus pp. (cocktail-, tartaar- en joppiesaus)

I
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LEKKER BIJ DE BBQ
Groentenbuﬀet de luxe (vanaf 4 personen)

€ 23,00/kg
€ 23,00/kg
€ 23,00/kg
€ 21,95/kg
€ 20,25/kg

€ 5,00 pp.

Saté van kip, chipolata, hamburger

I

Vuurpijl “Magic Hot”
Rundssteak van de chef
Rundsbrochette gemarineerd
entrecôte kraüterbutter
Côte à l’os (natuur of gemarineerd naar keuze)

€ 12,50 pp.

tournedos (witblauw), lamskoteletje Nieuw-Zeeland, kalfslapje,
varkenshaasje extra, gemarineerde kalkoenreepjes, hoeveworstje, kippenfilet natuur

I
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€ 27,00 pp.
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Scampibrochette 5 stuks
Zalmpapillot “Magic Lemon Pepper”

€ 4,50/stuk
dagprijs

HAMBURGER EN WORSTJES
I
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Mergeuz worstje
Beierse braadworst (witte worst)
Barbecue kruidenworst (vers)
Ribeye burger
Chipolata
Grillworst
Italiaanse chipolata met zongedroogde tomaten en mozzarella

€ 16,50/kg
€ 13,00/kg
€ 11,95/kg
€ 12,50/kg
€ 11,45/kg
€ 13,68/kg
€ 15,00/kg

