BARBECUE

VOOR UW FIJNSTE GRILLMOMENTEN
“UW SMAAK, ONZE PASSIE”

PAUWELS - JANSSEN
Hasseltsebaan 55 - 3940 Hechtel
011/73.56.19
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WIJ ZIJN MET ZOMERVAKANTIE VANAF
MAANDAG 18 JULI TEM DONDERDAG 4 AUGUSTUS.
UITGERUST EN WEL ZIJN WE WEER OPEN VANAF
VRIJDAG 5 AUGUSTUS.
LET OP
MAANDAG 15 AUGUSTUS IS DE WINKEL GESLOTEN

Barbecue pakketten
BBQ populair

+/- 300gr vlees	
– Barbecueworst
– Gemarineerde kipsaté
– Gemarineerd spek

€ 4,80 /persoon

BBQ classic

+/- 330gr vlees	
€ 4,90 /persoon
– Barbecueworst
– Gemarineerde kipfilet
– Gemarineerde varkenssaté

BBQ deluxe

+/- 450gr vlees	
– Mini kalfs-chipolata
– Gemarineerd filetlapje
– Gemarineerde kipsaté
–

Entre Cote burger

BBQ royale

+/- 550gr vlees	
€ 10,20 /persoon
– Gemarineerde biefstuk ( 150 gr. )
– Barbecueworst
– Gemarineerde kipsaté
– Gemarineerde kotelet

BBQ super

+/- 500gr vlees	
€ 10,50 /persoon
– Barbecueworst
– Gemarineerde biefstuk ( 150 gr. )
– Gemarineerde kipfilet
– Gemarineerde varkenssaté
– Gemarineerd spek

€ 7,80 /persoon

BBQ klasse

+/- 600gr vlees	
€ 10,90 /persoon
Gemarineerde kipfilet
– Barbecueworst
– Gemarineerde filetlapje
– Mini kalfschipolata
– Gemarineerde biefstuk ( 150 gr. )
–

BBQ Fijnproevers

+/- 500gr vlees	
€ 10,65 /persoon
– BBQ Mix ( worstjessaté 3 versch. smaken )
– Gemarineerde biefstuk ( 100 gr )
– Gemarineerde kipsaté
– Catalaans spiesje ( gemarineerd varkenshaasje met gerookt spek )
– Scampibrochette
– Gemarineerd spek
De stukjes zijn kleiner geportioneerd zodat u een
ruimere variatie bekomt & van meerdere vleessoorten kan genieten.
Bij slecht weer kan je dit pakket ook perfect bakken op een Tepanyaki grillplaat.

BBQ kinderpakket
+/- 275gr vlees	
– Hamburger
– Barbecueworstje
– Mini kipsaté gekruid

€ 3,95 /kind

BBQ
GROEPSPAKKET

( voor +/- 6 personen )
€ 44,95 /pakket
+/- 2kg vlees
– 4 Gemarineerde filetlapjes
– 4 Gemarineerde kipsaté’ s
– 4 Entrecote burgers
– 4 Gemarineerde biefstukken ( 100 gr. )
– 4 Barbecueworsten
– 4 Gemarineerde spekken

BBQ pakket ‘Costa Belgica’


–
–
–
–
–
–
–

€ 49,90 /pakket

4 Souvlaki lapjes
4 Kipsaté’ s
400 gr gemarineerd spek
4 Kippenspekhaasjes
2 Kalfs chipolata’s
4 Entrecoteburgers
4 barbecueworsten

BBQ pakket ‘Meat lovers’
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–
–
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–

€ 49,90 /pakket

2 Entrecoteburgers
2 Lenteburgers
4 Souvlaki lapjes
4 Kipsaté’ s
500 gr gemarineerd spek
4 barbecueworsten
2 Kalfs chipolata’s
0,5 kg koude pastasalade
0,5 kg aardappelsalade

Tip
Bekijk onze pakketten niet enkel per persoon.
Bekijk bv eens een pakket waarin 5 stukken vlees zit op een andere manier.
Als je dan bv met 10 personen bent, en je wil 3 stuks gemiddeld /per persoon voorzien. Neem
dit pakket dan gewoon 6 keer.
Zo heb je meer keuze in je assortiment en toch je gemiddeld aantal stuks vlees /per persoon.

Gelieve alle pakketten minstens 1 werkdag op voorhand te bestellen.




Voor groepen en verenigingen, vraag vrijblijvend een
prijsofferte aan.

 Door beperkte plaats in onze koeltoog is het niet mogelijk
om alle producten tentoon te stellen.
Wilt U zeker zijn van uw stukje vlees! Aarzel dan niet om
dit op voorhand te bestellen.

 Voor een groter aantal personen is er altijd gratis gebruik
van bain maries mogelijk zolang onze voorraad strekt.
Gelieve deze wel steeds proper terug te brengen!!!
Wij rekenen enkel €1 aan per gebruikt vuurpotje.
Reserveer ze tijdig, indien nodig!!!

Groentenschotels

Koude sausjes

telkens per 2 of 3 personen	

om je BBQ helemaal compleet te maken

€ 10,00 /kg.
– Huisbereide mayonaise
– Huisbereide Tartaar
– Huisbereide Cocktail
– Provençaalse saus
– Barbecuesaus
– Currysaus
– Look
– Andalouse
– Joppiesaus

€ 6,95 /pers.

Voor het weekend ten laatste vrijdagochtend
bestellen!!
– Tomaten
– Geraspte wortelen
– Rauwkostsalade
– Komkommer
– Pastasalade
– Aardappelsalade
– Eitjes
Voor groepen vanaf 10 personen maken we er
een groentenbuffet van.

apart verkrijgbaar:
Pastasalade met fijne groentjes

€ 8,95 /kg.

Pastasalade met kerstomaatjes,
bieslook en Parmezaanse kaas

€ 8,95 /kg.

Pastasalade met ananas, geraspte wortelen
en cocktailsaus	
€ 8,95 /kg.
Huisbereide aardappelsalade met verse
tartaarsaus
€ 8,95 /kg.
Barbecue bak-aardappeltjes
( gemarineerde krielaardappeltjes )  € 11,50 /kg.

FONDUE, GOURMET OF STEENGRILL

= ook zonder zon een geweldig geslaagde party !!!
Gourmet of steengrill

Gourmet smulschotel

Wij presenteren U een feestschotel met 8 van
onze vleesspecialiteiten.
Bio kipfilet, malse biefstukjes, kalfslapjes, schijfjes grillworst, lekker gekruide worstjes, runds
hamburgertje, gerookt spek, hartelijk vinkje		

( voor + /- 5 personen)
Bio kipfilet, malse biefstukjes, kalfslapjes, lekker
gekruide worstjes,
runds hamburgertje, gerookt spek,
hartelijk vinkje

400gr vlees /pp

1,750 kg vlees in totaal

€ 11,95 /persoon

Fondue

Fondue smulschotel

Sappig en extra mals in fijne blokjes gesneden
vleessoorten, mooi geschikt op een feestelijke
schotel.
bio kipfilet, malse biefstukjes, varkensvlees,
kalkoenfilet, mini worstjes, mini vinkjes en
kleurrijke mini balletjes		
400gr vlees/pp

€ 11,95 /persoon

Kinder fondue of gourmet

€ 44,95 /schotel

( voor +/- 5 personen )
Bio kipfilet, malse biefstukjes, varkensvlees, mini
worstjes, mini vinkjes en kleurrijke mini balletjes
1,750 kg vlees in totaal 

€ 5,00 /kind

€ 43,95 /schotel

Tip

Je kan ook gerust uw fondue, gourmet of steengrill party gezellig buiten organiseren!!!

Koude TAPAS
schotel
Ovengebakken grillworst
Hechtelse boulet
Kippenboulet met spek
Olijfjes
Chorizo salami
Italiaanse salami
Kaasblokjes,
Stukjes Brie kaas
Serrano - ham
Zalmsalade
Kip curry

Gedresseerd op een handige draaiplateau,
voor ongeveer 4 tot 6 personen als maaltijd.
Als aperitief kan u voor 8 tot 10 personen per
schotel rekenen.
€ 49,95 /schotel
( exclusief waarborg schotel € 10,00 )

Om uw bestelling met
de beste zorg te kunnen
klaarmaken vragen wij om
tijdig te bestellen!!!
Deze warme zomerdagen hebben
geen ideale temperatuur om vlees
gedurende langere tijd in uw auto te
laten staan. Plan dus vooraf je andere
boodschappen alvorens uw vlees bij
ons te komen ophalen, waar het onder
ideale omstandigheden gekoeld staat.

Hamburgerparty
€ 13,99 /persoon
min. vanaf 6 personen
Een assortiment hamburgers
Groenten garnituur
Sausjes
Mengeling van broodjes
Ieder bakt zijn hamburger zelf op onze grilletjes en
stelt zo zijn eigen favoriete broodje samen.
(exclusief waarborg € 50,00 /toestel CASH te betalen.
Wordt deze proper en correct op tijd terug bezorgt,
dan krijg je je waarborg onmiddellijk terug)

Tijdig bestellen, want de grilletjes zijn
beperkt in voorraad!!!

Je kan de hamburgertjes in de
zomermaanden natuurlijk ook gezellig
bakken op je bbq toestel!!!

Pizza Party
€ 14,99 /persoon
min. vanaf 6 personen
Maak uw eigen kleine pizza’s naar uw keuze!!!
Pizzabodems
2 toppings
Verschillende soorten beleg /garnituurtjes
Kaas en kruiden
(exclusief waarborg € 50,00 /toestel CASH te betalen.
Wordt deze proper en correct op tijd terug bezorgt,
dan krijg je je waarborg onmiddellijk terug)

Zodat wij ze met de beste zorgen kunnen klaarmaken, bestel je
party’s min. 2 dagen op voorhand aub!!!
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Klasseslager

PAUWELS - JANSSEN
Hasseltsebaan 55 - 3940 Hechtel
011/73.56.19 - kris.katrien@skynet.be

Maandag, vrijdag en zaterdag open van 08.00 h tot 18.00 h
Zondag open van 08.00 h tot 12.00 h
Gesloten op dinsdag, woensdag en donderdag

LIKE ONS OP FACEBOOK EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE NIEUWTJES!
#KLASSESLAGER #UWKLASSELAGERUWFEESTPARTNER

MEER INFO EN TIPS OP
www.klasseslager.be

Gedrukt op FSC-papier. De gebruikte afbeeldingen in deze folder zijn niet bindend en dienen enkel ter illustratie. Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten.
Een sterke evolutie in de prijzen voor grondstoffen en energie kunnen een prijsherziening tot gevolg hebben. Deze uitgave vervangt alle vorige.
V.U. Klasseslagers vzw, Hoogstraat 5, 8460 Oudenburg - Niet op de openbare weg gooien.
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