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Met smaak en passie...
Beste klant,
een familiefeest, buurtfeest, verjaardag, jubileum, ... het zijn
allemaal gelegenheden om te genieten van culinaire verwennerij.
En dat is nu net waar wij goed in zijn: onze klanten verwennen ...
met smaak en passie!
Deze folder geeft u een overzicht van wat wij u kunnen
aanbieden om er samen een geslaagd feest van te maken.
Vertel ons u droomconcept en wij trachten dit voor u waar te
maken.
Hebt u vragen of wenst u een afspraak te maken om uw feest te
bespreken? Contacteer ons gerust via mail, telefoon of kom even
langs in de winkel.
Wij helpen u graag verder.
met smakelijke groet,
het Klasse team

Buiten smaakt
alles beter!

APPERITIEF HAPJES
Warme hapjes

BARBECUE
VOORGERECHTEN

•

Spekfakkel

€ 1,00/st.

•

Zalmfilet in roze pepersaus

€ 5,00/st.

•

Grill lolly

€ 1,00/st.

•

Scampi’s in duglérésaus

€ 5,00/st.

•

Gekruid ribbetje

€ 9,90/kg

•

Mini worstje op stokje

€ 1,00/st.

•

Mini mergueze worstje

•

Gemarineerd scampispiesje

€ 12,90/kg
€ 2,00/st.

(3 stuks)
•

Kippenduimpje

•

Mini kalkoensaté

•

Mosseltjes op de bbq

•

Kopje met soep van de chef 

€ 0,75/pers.
€ 1,50/st.
€ 22,00/kg
€ 0,75/st.

Koude hapjes
•

Apero-carpaccio van rund

€ 1,50/st.

•

Apero-carpaccio van kip

€ 1,50/st.

•

Glaasje pastasalade

€ 1,00/st.

•

Glaasje ganda met meloen

€ 1,50/st.

•

Glaasje garnalencoctail

€ 1,50/st.

•

Fruitige kaasbrochette

€ 1,50/st.

VLAAMS EETFESTIJN
Geniet van een heerlijk eetfestijn met
onze huisbereide Vlaamse gerechten.
•

Vlaamse stoverij

€ 5,50/pers.

•

Vol-au-vent

€ 5,50/pers.

•

Balletjes in tomatensaus

€ 4,90/pers.

•

Halve kip aan het spit

€ 3,00/pers.

•

Assortiment koude groentjes


€ 3,50/pers.

•

Frietjes

€ 1,90/pers.

•

BBQ patatjes of aard.salade

•

of gratin aard.

€ 2,00/pers.

Tafel broodjes

€ 0,35/st.

BBQ PAKKETTEN ZONDER GROENTEN
Deze pakketten bestaan telkens uit 5 verschillende soorten vlees/vis.
We voorzien per soort vlees telkens +/- 100 gr.
Alles wordt verpakt per soort, zodat u ook makkelijk kan invriezen.

BBQ PAKKET 1

BBQ PAKKET DE LUXE
€ 8,00 /stuk



€ 14,50/stuk



•

Kalkoensaté

•

Papillote van zalm

•

Ribbetje gekruid (⅓)

•

BBQ worst met fijne kruiden

•

BBQ worst met fijne kruiden

•

Entrecote gekruid

•

Gemarineerd spek

•

Lamskroontje gemarineerd

•

Varkenslapje gemarineerd

•

Gemarineerde kipfilet

BBQ PAKKET 2

BBQ PAKKET KIDS
€ 9,50/stuk



€ 3,80/stuk



•

BBQ worst met fijne kruiden

•

BBQ worstje

•

Gemarineerde kipfilet

•

Balletjes brochetje (4 stuks)

•

Ribbetje gekruid (⅓)

•

Kalkoenhaasje

•

Tournedos gekruid

•

Gemarineerd vark.haasje

BBQ PAKKETTEN MET GROENTEN EN
AARDAPPELBEREIDING EN SAUSJES
BBQ “KLASSIEK“


BBQ “FESTIVAL“
€ 13,00/stuk



€ 16,50/stuk

•

BBQ worst met fijne kruiden

•

Scampibrochette (4 stuks)

•

Kippenboutje voorgegaard

•

BBQ worst met fijne kruiden

•

Ribbetje gekruid (⅓)

•

Duo van vark.haasje

•

Gemarineerd spek

•

Koude groentenschotel

•

Gemarineerde kipfilet

•

Aardappelsalade of gratin aardappelen of

•

Koude groentenschotel

BBQ patatjes

•

Aardappelsalade of gratin aardappelen of

•

(in manteltje van spek)

BBQ patatjes

Koude sausjes (3 soorten)
•

Koude sausjes (3 soorten)

BBQ “KLASSESLAGER” PAKKET


€ 19,50/stuk

•

Papillotte van zalm in roze pepersaus

•

BBQ worst met fijne kruiden

•

Tournedos “ wit-blauw” gekruid

•

Kipfilet gemarineerd

•

Koude groentenschotel

•

Aardappelsalade of gratin aardappelen of BBQ patatjes

•

Koude sausjes (3 soorten)

BBQ “DE LUXE“


€ 21,50/stuk

•

Papillotte van zalm in roze pepersaus

•

BBQ worst met fijne kruiden

•

Chateaubriand gekruid

•

Lamskroontje gemarineerd

•

Koude groentenschotel

•

Aardappelsalade of gratin aardappelen of BBQ patatjes

•

Koude sausjes (3 soorten)

BBQ @ HOME
Geeft u een feestje van meer dan
25 personen, en wenst u een

KLASSE BBQ


Vanaf 25 tot 40 pers. : € 21,00/pers.



Meer dan 40 pers. : € 19,50/pers.

volledige barbecue met bediening?
Dan komen wij graag bij u thuis

•

Barbecue worst met fijne kruiden

of op verplaatsing. Gebruik van

•

Varkenshaasje gekruid met gerookt spek

borden en bestek is inbegrepen

•

Cote à l’os gekruid

indien afgewassen terug. Indien

•

Kippenfilet gemarineerd

niet afgewassen wordt € 1/pers.

•

Koude groentenschotel + fruit

aangerekend.

•

Aardappelsalade of aard.gratin of BBQ

BBQ KLASSIEK


Vanaf 25 tot 40 pers. : € 17,50/pers.



Meer dan 40 pers. : € 16,00/pers.

•

Barbecue worst met fijne kruiden

•

Gemarineerde kipfilet

•

Gekruid ribbetje (⅓)

•

Koude groentenschotel + fruit

•

Aardappelsalade of aard.gratin of BBQ
patatjes om te bakken

•

Brood

•

Koude en warme sauzen

Kolen en bakken inbegrepen

patatjes om te bakken
•

Brood

•

Koude en warme sauzen

Kolen en bakken inbegrepen

CULINAIRE BBQ


Vanaf 25 tot 40 pers. : € 23,50/pers.



Meer dan 40 pers. : € 22,00/pers.


TOPPER!!
Vanaf 25 tot 40 pers. : € 15,50/pers.
Meer dan 40 pers. : € 14,50/pers.

•

Papillote van zalm in roze pepersaus

•

Barbecue worst met fijne kruiden

•

Chateaubriand gekruid

•

Lamskroontje gemarineerd

•

Groentenassortiment en fruitmix

•

Aardappelsalade of gratin aard. of

Groentenassortiment en fruitmix

BBQ patatjes om te bakken

Aardappelsalade of gratin aard.
of BBQ patatjes om te bakken

•

Brood

•

Koude en warme sauzen

Kolen en bakken inbegrepen

Geroosterde beenham a volonte
met zoete mosterdsaus en
keuze warme saus

Brood
Koude en warme sauzen
Kolen en bakken inbegrepen

BBQ ENTRECOTE A VOLONTE

RIBBETJES A VOLONTE



Vanaf 25 tot 40 pers. : € 21,00/pers.



Vanaf 25 tot 40 pers. : € 15,00/pers.



Meer dan 40 pers. : € 20,00/pers.



Meer dan 40 pers. : € 14,00/pers.

•

Gekruide entrecote “ belgisch wit-

•

blauw” met eigen kruidenmengeling

Gebakken ribbetjes gekruid met eigen
kruidenmengeling op de BBQ

•

Groentenassortiment en fruitmix

•

Groentenassortiment en fruitmix

•

Aardappelsalade of gratin aard. of

•

Aardappelsalade of gratin aard. of

BBQ patatjes om te bakken

BBQ patatjes om te bakken

•

Brood

•

Brood

•

Koude en warme sauzen

•

Koude en warme sauzen

Kolen en bakken inbegrepen

Kolen en bakken inbegrepen

CONCEPT
“Walking dinner”


Vanaf 25 tot 40 pers. : € 24,50/pers.



Meer dan 40 pers. : € 23,50/pers.

•

Kippenduimpje

•

Tasje scampi in dugléresaus

•

Lolly van grill worst met dipsausje

•

Leeuwenkopje met crème soep van
bospaddestoelen

•

Rundburger met sesambroodje en
garnituur

•

Tasje met zalmfilet in roze pepersaus

•

Leeuwenkopje met bretoense vissoep

•

Gekruid ribbetje

•

Frietzakje met mayonaise of ketchup

Bediening inbegrepen

KINDERBARBECUE


€7,00/pers.

•

BBQ worstje of balletjes brochetje

•

Kippenboutje

•

Appelmoes

•

Sausjes

Keuze uit :
aard.salade, gratin aard. of BBQ patatjes

Barbecuetips

«

Tip

•

Maak tijdig het vuur aan: 40 min voor je begint.

•

Laat 25 cm. afstand tussen rooster en gloed.

•

Giet nooit teveel houtskool ineens in het toestel.

•

Begin pas te bakken als de gloeiende houtskool bedekt is met een wit laagje as.

•

Vlees vooraf marineren en afdeppen, nooit in oliën voor of tijdens het roosteren.

•

Geroosterde groenten: Champignons, uien, aubergines of courgettes bestrijken
met wat kruidenolie of vul een tomaat met kruidenboter en laat mee roosteren.

•

Heerlijke boter: Vermeng boter met wat gehakte spinazie, specerijzout en wat
bieslook, oprollen en koel bewaren.

•

Een lekker toetje: Rijg verschillende vaste
fruitsoorten op een pen, bestrooien met
witte wijn en suiker en roosteren. Voor het
opdienen besprenkelen met kirschwater.

MET PLEZIER!
UW ZOMERS FEESTJE
TOT IN DE PUNTJES VERZORGD
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Meer info en tips op

www.klasseslager.be
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