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Met smaak en passie...

Barbecue Home Service
(Prijzen exclusief 12%BTW)

Met onze slagerij als hoofdactiviteit zijn wij wijd en zijd bekend voor onze heerlijke
barbecues !!!!
Vraag naar onze referenties. In deze folder zal U de specialiteiten van het seizoen vinden.
U vindt een lijst met volledig afgewerkte BBQ’s bij U thuis, op het bedrijf of te midden van
de velden, waar u ook maar wil feesten. De plaats om te bakken moet makkelijk bereikbaar
zijn. Wij brengen alle benodigde materialen mee en laten na het feest uw tuin achter zoals
voor onze komst. Wij zijn steeds voorzien van tentjes om de vuren, het vlees en de groenten
droog of in de schaduw op te stellen. We voorzien groenten, saus en minibroodjes met boter
en brengen ook borden, bestek en een goed humeur mee. Extra € 2,00 bij huur van borden
en bestek (de afwas nemen we met een “smile” mee) Let wel op de kosten die afval met
zich meebrengt !!!! Het enige waar U moet voor zorgen is… het zonnetje !!!
De prijzen zijn vrij variabel naargelang het aantal genodigden gezien het opstellen en
bakken voor een kleine groep ongeveer hetzelfde is als voor een grote.

Nieuw

Topper barbecue

Een heel eenvoudige maar overheerlijke barbecue met zalmfilet - steak kippendrum - bbq worst
Vanaf ... aantal personen

20

30

40

50

75

100

personen

28,00 28,00 26,00 26,00 25,00 25,00 €/pers.

Klassieke barbecue
Hiervoor kiest U een gewoon vleesassortiment van 4 stuks zoals bijvoorbeeld:
ribben – worst – saté – kippen-drum. U kan ook andere artikels kiezen en aan de
hand van de prijslijst de min- of meerprijs uitrekenen.
Vanaf ... aantal personen

20

30

40

50

75

100

25,00 25,00 24,00 24,00 23,00 23,00 €/pers.

Suggestie een beenham vanaf 30 pers. Een delicatesse + € 2,00/pers.

Budget barbecue
3 stuks vlees : Bbq worst, kippendrum, sate
Vanaf ... aantal personen

personen

30

50

100

personen

18,90 17,90 16,90 €/pers.

Specialiteiten barbecue + Vis
De specialiteiten BBQ met een assortiment van 10 soorten maar we starten met
scampi, zalmfilet , Spaanse mosselen met kruidenolie
Vanaf ... aantal personen

20

30

40

50

100

personen

34,00 33,00 32,00 31,00 30,00 €/pers.

Exclusieve BBQ zoals het moet !!!
We starten met een scampi brochette en spekstokje als hapje ! Ondertussen
wordt er een heerlijk stukje rund, ribbetjes , kipfiletje, mini bbq worstjes en
lamskoteletjes ge-bakken met pepersaus
Vanaf ... aantal personen

20

30

40

50

75

100

personen

35,00 35,00 35,00 33,00 33,00 32,00 €/pers.

Speenvarken aan het spit
Hierbij wordt nog een combinatie van kleine
brochetjes en bbq worstjes voorzien, prijzen
op aanvraag !
Suggestie een beenham vanaf 30 pers. Een
delicatesse !
Er is ook een ruim assortiment wijnen en
cava aanwezig in de winkel !

Kindermenu

Desserten

Halve prijs of ongeveer € 12.90 / kind tussen
4 en 12 jaar
Aperitiefhapjes, dessert, koffie... u vraagt
maar !

•
•
•
•
•

Suggestie ijsroomkar
(min. 30 personen)

€ 5,00/pers.

•
•
•

Roomijstaartje
Biscuittaart
Feestelijke roomijstaart
Coupe aardbeien
Assortiment fijne patisserie
Dessertbuffet De Luxe
Koffie
Koffieversnaperingen

€ 3,50/pers.
€ 6,50/pers.
€ 6,50/pers.
€ 6,50/pers.
€ 9,00/pers.
€ 12,00/pers.
€ 4,00/pers.
€ 2,50/pers.

Barbecue DOE HET
ZELF formule

Aan de hand van deze lijst stelt U zelf een
prachtig BARBECUEASSORTIMENT samen.
Een normaal assortiment bestaat uit 4 stuks. Op
een fijnproeversavond kiest men voor 6 stuks.

PROMOTIEPAKETTEN
Klassieke schotel

BBQ worst
BBQ burger
• Saté gekruid
• Gegrild Kippenboutje

€ 6,90/pers.

•

•
•
•

Fijnproeversschotel
Scampi brochette
Spare Ribbetjes
• Steak exclusief
• Gemarineerde Kipfilet
•
•


•

•



Suggestieschotel Merguez

€ 10,90/pers.

•

€ 15,90/pers.

Spare Ribbetje
Filet Wellington
Japans Varkenshaasje
Gelardeerde Zalmfilet
Herderstasje met Camembert en
Ardeense ham

Toebehoren
Koude sausen : 
€ 1,00/potje
look, tartaar, coctail, curry, chili
Warme sausen : 
€ 13,90/kg
provençale, béarnaise, curry, peper,
champignon

Groentenassortiment klassiek


€ 6,50/pers.

Tomaat, komkommer, pasta mix, rijst mixsla,
aardappelsla, diverse rauwkostsoorten, flageoletten

Borden, bestekken 

€ 1,00/pers.

Afwas door onze zorgen 

€ 1,50/pers.

Kolen extra kwaliteit 

€ 13,50/zak 10kg

Vuren tangen, aanmaakvloeistof,
voor alles staan wij klaar.
€ 13,50/stuk

Aperitiefhapjes
Amuse Geule (stukjes fruit in bacon) 
Kipknabbels 
Spare ribbetjes 
Fakkeltjes 

€ 1,00/stuk
€ 1,00/stuk
€ 1,60/stuk
€ 1,20/stuk

Specialiteiten
Herderstasjes van Camembert en Ardense ham 
Normandische appeltjes met Camembert (in alufolie) 
Witloofbroodje “en papillotte” (in alufolie) 
Deugnietribben(vleesribben met look en honing) 
Lamskebab(saté van lamsgehakt) 

Japanse varkenshaasjes
Filet Wellington met cognac en zwarte peper (paardenfilet) 
Steak rollade met roquefort 

€ 2,00/stuk
€ 2,00/stuk
€ 2,00/stuk
€ 1,90/stuk
€ 2,20/stuk
€ 2,20/stuk
€ 4,50/stuk
€ 3,90/stuk

Trendsetters
Spare ribbetjes 
BBQ worst van het huis 
Hollandse kaasworstjes 
Kippenworstje 
Merguez (pittige lamsworstjes met look) 
Kalfsworstjes (lang smal en mager, een lust voor de kleinsten) 
Chipolata spies 
Hamburger groot (kan gehalveerd worden) 
Vegetarische burger 
Beulingsaté met appeltjes 
Kleine saté (natuur of gekruid) 
Grote saté (gemengde brochette met paprika) 
Kipsaté gemarineerd specialiteit van het huis 

Lamssaté met courgettes

€ 2,50/stuk
€ 1,50/stuk
€ 1,50/stuk
€ 1,50/stuk
€ 1,50/stuk
€ 1,50/stuk
€ 1,50/stuk
€ 1,90/stuk
€ 2,40/stuk
€ 2,20/stuk
€ 2,40/stuk
€ 3,80/stuk
€ 2,70/stuk
€ 2,70/stuk

Klassiekers
Casselrib (gekruide kotelet uit eigen rookschouw) 
Kipfilet al of niet gemarineerd volgens uw smaak: 
Kalkoentournedos
Voor gegrilde kippendrums 
Voor gegrilde kippenbil (heel). 
Lamskoteletjes (NZ) 
Lamskoteletjes gemarineerd (NZ) 
Varkenskotelet gemarineerd 
Steak 150 gr. 
Côte à l’os (1 stuk voor 3-4 pers.) 
Speenvarken aan ’t spit (voorbereid)
Beenhesp op klem (voorbereid dus reeds warm) 

€ 2,50/stuk
€ 2,30/stuk
€ 2,30/stuk
€ 1,40/stuk
€ 2,20/stuk
€ 2,25/stuk
€ 2,25/stuk
€ 3,00/stuk
€ 4,00/stuk
±€ 6,00/pers.
±€ 350/stuk
±€ 160/stuk

Vis en schaaldieren
Scampi brochette 
Gelardeerde zalmfilet 
Kabeljauwfilet met crudité in roomsaus (in alufolie) 
Oesters rauw of gegrild met hotelmeesterboter
Gamba’s 
Tonijnsteak

±€ 4,00/stuk
€ 4,00/stuk
€ 4,50/stuk
dagprijs
€ 2,20/stuk
dagprijs

Verkoopsvoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In al onze prijzen is 6% BTW inbegrepen (enkel winkelverkoop).
De BTW voor feesten buitenhuis kan variëren tussen 6 & 21 %, gelieve hiervoor
duidelijke afspraken te maken!
Onze prijzen zijn niet bindend en onder invloed van het marktaanbod.
De definitieve prijs wordt vastgesteld de dag van de bestelling.
Er wordt een voorschot gevraagd van 40%, met een minimum van € 150
De eindafrekening gebeurt binnen de 8 dagen na het feest.
Wijziging van het aantal aanwezige personen moet ten laatste 4 dagen voor de
feestdatum gemeld worden.
Er worden geen verplaatsingsonkosten gerekend binnen een straal van 3 km.
Beschadigde, gebroken of zoekgeraakte materialen worden in rekening gebracht.
In geval van annulatie van het feest, minder dan 14 dagen voor de feestdatum,
wordt het voorschot als schadevergoeding geïnd.
Indien de wijn door uzelf voorzien is, wordt er € 2.50 per fles aangerekend voor het
gebruik en afwas van de glazen.
Bij warme maaltijden wensen wij een volledige keuken ter onze beschikking.
De huur en onkosten van de zaal of keuken vallen niet ten onze lasten.
Deze prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2019 en vervangen alle voorgaande.
Wijzigingen voorbehouden.

Bij feesten op zondag moeten we een toeslag
van € 2.50/persoon aanrekenen !!!!!

MET PLEZIER!
UW ZOMERS FEESTJE
TOT IN DE PUNTJES VERZORGD

... alvast bedankt voor uw bestelling!

Klasseslager - Traiteur
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Meer info en tips op

www.klasseslager.be
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