P. van Kraaij
keurslager

Reinoldstraat 40, Uden
Tel: 0413 262427
info@keurslagervankraaij.nl
www.pvankraaij.keurslager.nl

Sint Janstraat 44, Uden
Tel: 0413 265949

BBQEXTRA

€ 15 95

per persoo

n

Totaal aantal personen:

UW BARBECUE

COMPLEET VERZORGD IN TWEE STAPPEN!
STAP 1: Kies uit BBQ extra of BBQ luxe. Per persoon kiest u 4 stuks
uit het betreffende pakket. Voorbeeld: Bestelt u voor 20 personen,
dan mag u 80 stuks vlees uitkiezen. (minimaal 5 verschillende soorten.)
STAP 2: Kies 4 sausjes naar keuze en geef aan of u het stokbrood
afgebakken wilt hebben of dat u het zelf afbakt.
VANAF 20 PERSONEN
• Gratis BBQ met gas inclusief schoonmaak
• Gratis BBQ-bestek
• Gratis borden & bestek porselein inclusief afwas
• Gratis bezorgen en ophalen (max. 10 km)
		
bezorgtoeslag op zondag: € 20,00

Heeft u nog speciale wensen of wilt u graag een persoonlijk advies, dan
bent u altijd van harte welkom in onze winkel. Een team van BBQ-specialisten staat daar voor u klaar. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen
of e-mailen.
UW GEGEVENS
Naam:
Adres:
Besteldatum:
Datum barbecuepartij:

Online bestellen?
Ga naar onze website
www.pvankraaij.keurslager.nl

per persoo

n

Totaal aantal personen:

x Steak Argentina

x Countrysteak

x Biefstukspies

x Shaslick

x Italiaanse varkenshaasspies

x Gemarineerde kipfilet

x Varkenshaasspies

x Drumstick (voorgegaard)

x Kipfilet op stok

x Gemarineerde speklap

x Scampi-spies

x Beefburger (rund)

x Sleetje witvis

x BBQ-worst

x Gemarineerde speklap

x Varkenssaté (2 stokjes)

x Beefburger (rund)

x Kipsaté (2 stokjes)

x BBQ-worst

x Hamburger

x Varkenssaté (2 stokjes)

x Spareribs

x Kipsaté (2 stokjes)

x Red Hot

x Hamburger
x Ribeye

GARNITUUR
Huzarensalade (met ei)
2 soorten rauwkost (huisgemaakt)
Pastasalade (huisgemaakt)
Kruidenboter
KIES 4 SOORTEN SAUSJES
Satésaus

x Spareribs
x Red Hot

WILT U DIT JAAR ECHT EENS
UITPAKKEN OP UW FEESTJE?
Kies dan voor BarbeCulinair;
onze meest luxe vorm van barbecueën.

x Gemarineerde filet				

Bij BarbeCulinair geeft u ons meer vrijheid in het samenstellen van
uw menu. Wij zullen samen met u een menu samenstellen wat u en
uw gasten zal verrassen. De hoeveelheid soorten vis, vlees en salades berekenen wij aan de hand van het aantal personen.
Om ervoor te zorgen dat het menu op topkwaliteit bereid wordt, zal
er personeel aanwezig zijn met onze Monolith grill. Dit samen met
onze producten zorgt voor een unieke smaakbeleving.

OP DE ACHTERZIJDE VAN DEZE BARBECUEFOLDER
STAAT MEER INFORMATIE OVER BARBECULINAIR.

VLEESSCHOTEL

VARIATIE 4 STUKS VLEES P.P. VERDEELD OVER 8 SOORTEN:
ERBECU
UW BA
ORDT
LING W OXEN.
L
E
T
S
E
B
KOELB
ERD IN
GELEV

Portie saté		
Countrysteak		
Hamburger		
Filetlapje		

Kipfiletspies
Varkenshaasspies
Shaslick
BBQ worst

€ 7 50

x Shaslick

Piri piri saus

Cocktailsaus

Knoflooksaus

Zigeunersaus

Ravigottesaus

KIES HIER UW STOKBROOD
Afgebakken
Niet afgebakken 		
			(in oven 10 minuten op 200°C)

BARBECUE			VERPAKT
Ja (vanaf 20 pers. GRATIS!)
Op schaal
Nee			

Tel.:

BBQLUXE

€ 19 95

Per soort

GARNITUUR
Huzarensalade (met ei)
Kartoffelsalade
2 soorten rauwkost (huisgemaakt)
Pastasalade (huisgemaakt)
Fruitsalade (vers gesneden)
Kruidenboter
KIES 4 SOORTEN SAUSJES
Satésaus		

CHEFBARBECUE

EEN SPECIALE KOK DIE AL UW VLEES PERFECT
VOOR U OP DE BARBECUE BEREIDT.

€ 4950 per uur

Piri piri saus

Cocktailsaus

Knoflooksaus

Zigeunersaus

Ravigottesaus

KIES HIER UW STOKBROOD
Afgebakken
Niet afgebakken 		
			(in oven 10 minuten op 200°C)

BARBECUE			VERPAKT
Ja (vanaf 20 pers. GRATIS!)
Op schaal
Nee			

Per soort

(starttarief: minimaal 2 uur)

BARBECULINAIR
Bij BarbeCulinair kunt u denken aan een warm gerookte zalmzijde, grote garnalen, de lekkerste hamburgers inclusief broodjes en diverse toppings. Ook
kunt u denken aan gemarineerde rosbief aan stuk,
diverse rollades, patatas bravas of pulled pork die wij
ter plaatse zullen pullen, waarmee u broodjes kunt
beleggen of salades kunt verrijken.
Tevens zorgen wij voor verschillende sauzen, diverse soorten
brood met kruidenboter en aïoli. Ook maken wij een saladebuffet.
Het dessert mag natuurlijk ook niet ontbreken. En wat is er
nu lekkerder dan vers fruit van de barbecue? Wij maken voor
u bijvoorbeeld een chocoladebanaan van de barbecue of de
lekkerste gemarineerde ananas die ter plaatse wordt gegrild.
Tot slot zorgen wij voor borden, bestek en de afwas. Ons aanwezige personeel zal al onze spullen weer opruimen, zodat u
rustig van uw feestje kan genieten.

Afhankelijk van het samengestelde menu zullen dee kosten
voor dit menu tussen de €25 en €35 per persoon bedragen.

Een lekker
drankje
bij de BBQ?

Voor info of bestellingen:

Tel. 0413-26 59 49 of
post@wijnhuisuden.nl

Dat kunt U makkelijk
regelen bij Wijnhuis Uden
Een heerlijk drankje bij de barbecue maakt het feest helemaal compleet en dit is eenvoudig te regelen.
U kunt terecht voor:
• Compleet drankenpakket met
mogelijkheid van huren koeling
en tapinstallatie. Altijd voldoende
in huis, wat over is mag retour

• Ruim assortiment gedistilleerd en
likeuren, voor heerlijke cocktails…
• Schitterend assortiment speciaalbieren

Wijnhuis Uden, alles om te schenken! Ook bij uw BBQ!
Kijkt u ook eens op www.wijnhuisuden.nl
of www.drankenvoorjefeestje.nl!
Natuurlijk bent U ook altijd welkom in onze prachtige winkel,
wij adviseren u graag! Kom langs en laat u verassen!

• De mooiste wijnen, om gezellig op het
terras te borrelen of kom verrassend
voor de dag met de mooiste wijn/
spijscombinaties

