
 

BarbecueBarbecue

Winterbarbecue

Vlees: 

gratinaardappelen 
warme groenten
Champignonroomsaus en coctail- en
tartaarsaus

       kippensaté 
       biefstuk
       barbecuespek
       barbecueworst

Aangevuld met:

 Aan 18,50 euro/persoon

Bestellingen

Contact

Hebt u vragen, aarzel niet om ze te stellen.
Spring gerust binnen in de winkel of

neem een kijkje op onze website.
 

maandag tot vrijdag:  08.00-18.00
            woensdag:  gesloten

                     zaterdag:  08.00-16.30u
                      zondag:   08.00-12.00u

 

Bestellingen kunnen steeds per mail, telefonisch
of in de winkel doorgegeven worden.
Voor vragen of info, staan wij steeds 

vrijblijvend tot uw dienst.
 

Voor bbq's aan huis kan u ook bij ons terecht.
Van 25 tot 49 personen vragen wij een

supplement van 100 euro voor het bakken. 
Vanaf 50 personen op aanvraag.

Deze prijslijst is geldig vanaf 1 november 2022 en
vervangt alle voorgaande. 

De prijzen genoemd in deze folder zijn afhaalprijzen en
richtprijzen. Deze prijzen kunnen wijzigen en  anders

zijn dan in de folder staat
Maar we blijven proberen om de beste prijs aan te

bieden voor de beste kwaliteit!

Chocomousse: 2,50 euro /st
Rijstpap: 1,95 euro /st

Desserten

Tiramisu: 2,05 euro /st
Trio dessertjes: rijstpap-tiramisu chocomousse

      4,95 euro pp

Kloosterstraat 24, Gierle
Tel 014/65.19.49

www.slagerij-adriaenssen.be
info@slagerij-adriaenssen.be

Hamburger party

Het burgerbuffet bestaat uit 5 verschillende mini
burgers, broodjes, bijhorende groentjes, kaas en 
koude sauzen.
Je kan de burgertjes klaarmaken op de barbecue,
in de pan of op een plaat. 
Iedereen kan zo zijn favoriete burger samenstellen

 Aan 14,95 euro/persoon
(de broodjes worden voorzien maar dienen zelf nog afgebakken te
worden, zo zijn ze lekker vers.)

Nieuw!!



Barbecuepakketten

 

Tapasplank - 39,90 euro /plank

Een assortiment van italiaanse salami, panchetta,
chorizzo, superanoham, pur porc worstje, kazen,
olijven, zongedroogde tomaten, tapenade,...

barbecueworst
spare rib
gemarineerde kipfilet
varkenssaté
barbecuespek

chipolattaworst
berenpootje

vegetarische burger
groentespies
gevulde champignon

gerijpte côte à l'os  30,96 euro/kg
pappilot van zalm  3,40 euro/st 
papillot van vis 3,30 euro/st 
scampisaté: 3,30 euro/st 

Barbecue feestvierder - 9,50 euro pp

Barbecue kids  - 3,20 euro pp

Barbecue vege  - 4,75 euro pp

Specialiteiten en vis

Alle stukken vlees uit de pakketten kunnen ook apart
besteld worden

Aperitief

Groentenassortiment

Saladebar klassieker: 5,85 euro pp

Saladebar luxe: 6,95 euro pp (vanaf 10 pers)    

      sla, tomaten, wortels, komkommer met
      aardappel- en pastasla

       7 soorten verse groentjes en rauwkostsalades 
       met aardappel-, pasta- en rijstsla

Bijgerechten

aardappelsla 8,25 euro/kg
pastasla 8,55 euro/kg
pasta pesto 8,09 euro/kg
krielaardappelen 7,40 euro/kg
couscoussla 8,25 euro/kg

baguette 0,75 euro/st
mini broodjes 0,37 euro/st

cocktail, tartaar, zigeuner, look, barbecue en
mayonaise

champignon, peper, jager en archiduc saus

koude sauzen - 8,30 euro /kg

warme sauzen - 9,80 euro /kg

barbecueworst
hamburger
varkenssaté of kipsaté

tricolore worst
varkenssaté
gemarineerde kipfilet
barbecuespek

barbecueworst
kalkoensaté
varkenshaasspiesje
barbecuespek

gemarineerde kipsaté
varkenshaasje van de chef
biefstuk (of lamskroontje: + 2 euro)
barbecueworst

Barbecue klassieker -  4,75 euro pp

Barbecue familie -  7,25 euro pp

Barbecue royaal - 7,35 euro pp

Barbecue fijnproever - 9,15 euro pp

Barbecuepakketten

 

Degustatiebarbecue

Een selectie van fijne en kleine stukje vlees
waaronder: biefstuk, varkensvlees, kipfilet,

saté, hamburger, kalfsburger, worstje, spare
rib,gemarineerd spek en scampi

Aangevuld met groenten de luxe met 
aardappel- en pastasla, stokbrood en koude sauzen.

Aan 20,85 euro pp


