Tijd voor de barbecue!
Het is weer tijd voor de BBQ! Bij scharrelslagerij de Vleespot zijn
we gek van buiten barbecueën. Of u nu gaat voor een basic BBQ
met burgers en spiesjes of een compleet aangeklede BBQ met
groot vlees; bij ons zijn de mogelijkheden eindeloos!
Ook hebben wij diverse pakketten samengesteld waar u een
keuze uit kunt maken.
Heeft u vragen of specifieke wensen? Vraag het ons!

Bij slagerij de Vleespot hebben we alles voor de perfecte BBQ!

Assortiment
Varken
o
o
o
o

Rib roast
Procureur
Buikspek
Spareribs

Rund
o
o
o
o
o
o
o

Entrecôte
Ribeye
Picanha
Bavette
Rib roast
Short ribs
T-Bone steak

Lams
o Lamsracks
o Lamsbout

Kip
o Hele kip
Let op: Sommige stukken vlees zijn
alleen op bestelling verkrijgbaar.
Heeft u een ander stuk vlees in
gedachte dan hierboven genoemd,
neem dan contact met ons op voor
meer informatie.

Groot vlees op de barbecue
We hebben een groot aanbod van groot en
stoer vlees voor de echte liefhebbers. Een
groot stuk vlees is heerlijk en gemakkelijker
te bereiden dan u denkt. Groot vlees bereidt
u het beste op een BBQ met een deksel en
heeft soms wat tijd nodig. Met de deksel op
de BBQ wordt het vlees rustig en gelijkmatig
bruin en naar wens gaar of rosé. Natuurlijk
krijgt u van ons een bereidingsadvies mee
zodat uw vlees op de juiste wijze
klaargemaakt kan worden.

Pakket Populair
o
o
o
o
o

Pakket Echte Mannen

Varkenshaassaté
Kipdijsaté
Runderhamburger
BBQ worst
BBQ drumstick

Per persoon

€9,50

o
o
o
o
o

Per persoon

Per persoon

€7,50

€12,95

Pakket
PakketVleespot
Culinair

Pakket Lady’s Only
o Kipsaté
o Varkenshaas brochette
o Bistrosteak

Bavette (±150gr.)
Sparerib gemarineerd
Kipdijsaté
Megaburger
Speklap gemarineerd

o
o
o
o

Megaburger
Kip piri-piri
Procureur garlic
Mega Kipsaté

Per persoon
Per persoon

€11,98
€8,25

Pakket Culinair
o
o
o
o

Runderhamburger
Runder Bistrosteak
Sparerib gamerineerd
Varkenshaasbrochette

Pakket Feest
Voor tuin-, buurt-, sport- en bedrijfsfeesten
Vanaf 20 personen

o Runderhamburger
o Kipdijsaté
o BBQ Worst
o

Per persoon

€9,50

Maak het compleet !
o
o
o
o
o

Stokbrood en kruidenboter (€1,99 p.p.)
3 soorten sausjes (€1,99 p.p.)
Rundvleessalade (€1,75 p.p.)
Aardappelsalade (€1,75 p.p.)
Verse fruitsalade (€2,50 p.p.) (v.a. 10 pers.)

Filetlapje gemarineerd

Per persoon

€6,95

Pakket Kids
o Kipsaté
o Kinderburger
o Golfspies
Per persoon

o Borden en bestekpochettes huur (€1,50 p.p.)
o Voordeelpakket:
Stokbrood & kruidenboter
3 soorten sausjes
Rundvleessalade of aardappelsalade
Inclusief huur borden en bestek (€5,99 p.p.)

€4,50

BBQ assortiment
Met ons uitgebreide barbecue
assortiment kunt u naar wens uw
eigen barbecue samenstellen.
Alle producten zijn van
ambachtelijke kwaliteit.

Rund
o
o
o
o
o
o
o
o

Megaburger
U.S.A. burger
Beefburger
Bistrosteak
Argentijnse steak
Bavette lapje
Runder merguez
Biefstukspies

Varken

Kip

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hamburger
BBQ worst
Gemarineerde speklap
Gemarineerd filetlapje
Golfspies
Varkenshaassaté
Varkenshaasbrochette
Procureur garlic
Gemarineerde spareribs
American spareribs

o
o
o
o
o
o
o
o

Kipsaté
Kipdijsaté
Italo spies
BBQ drumstick
Tante door kipribs
Kip piri-piri
Ardenner kipfilet
Kip yakitori

Lams
o
o
o
o

Lamsburger
Lamsbiefstuk spies
Lamsmerguez
Gemarineerde lamskotelet

Barbecue huren?
o
o

o

o

Wij zijn in het bezit van
kolenbarbecues en gasbarbecues.
Bij aankoop van al het vlees voor de
barbecue is de huur gratis (exclusief
€15 gasverbruik).
U kunt de barbecue vuil inleveren, wij
rekenen dan €25 aan
schoonmaakkosten.
Voor het barbecueën op kolen
Hebben wij voor u houtskool,
briketten en aanmaakkrullen
Drukfouten en prijswijzigingen in
deze folder zijn onder voorbehoud

Vis o Garnalenspies

Scharrelslagerij de Vleespot
Rijksstraatweg 537, Haarlem, tel. 023-5383330
info@devleespot.nl
www.scharrelslagerijdevleespot.nl

Volg ons

