
BARBECUE

Alles voor een geslaagde barbecue 
vindt  u bij de Ambachtelijk Slager.

Wij hebben volop variatie

Voor de echte fijnproever die eens iets anders  

op de barbecue wil, hebben wij volop 

variatie. Wist u dat wij regelmatig nieuwe 

specials maken? Heerlijke nieuwe producten 

van ambachtelijke kwaliteit. Ook voor de 

barbecueperiode hebben wij regelmatig nieuwe 

producten voor de barbecue. Ontdek de 

smakelijke mogelijkheden in onze winkel.

Wilt u een barbecue organiseren met 

uw school, bedrijf, familie, buurt- of 

sportvereniging? Wij kunnen de barbecue 

compleet voor u verzorgen. Exact zoals 

u het wilt hebben. Vraag bij ons naar de 

mogelijkheden zodat uw barbecue een feest 

wordt met de kwaliteit van de Ambachtelijke 

Slager!

Tips voor de echte buitenkoks:

Een groot stuk vlees op de barbecue is heerlijk 

en gemakkelijker te bereiden dan u denkt. Met 

de lekkerste vleesspecialiteiten maakt u het 

buitenkoken nog lekkerder. Een barbecue met 

deksel is ideaal voor het roosteren van een mooi 

stuk groot vlees. Daarmee krijgt u namelijk het 

meest smakelijke resultaat. Natuurlijk krijgt u van 

ons een bereidingsadvies zodat uw vlees op de 

juiste wijze bereidt kan worden.

Wij kunnen het  compleet  verzorgen!

Het adres voor de
groeps barbecue Wilt u eens iets anders 

op de barbecue? Lekker... 
Grootvlees op de barbecue 

Specialiteiten

Ambachtelijke Slager Jarno van Goor
Het Hoekje 6, 7913 BC Hollandscheveld

telefoon: 0528 - 341327
website: www.jarnovangoor.nl



Met ons uitgebreide barbecue-assortiment kunt u naar wens 
uw eigen barbecue samenstellen. Alle producten zijn van 
ambachtelijke kwaliteit en supermals. Vertrouwde kwaliteit 
van de Ambachtelijke Slager!

Ons assortiment

Diverse salades

All-in pakket

De afgebeelde gerechten zijn bedoeld als sfeerbeeld en serveersuggestie en zijn geen exacte weergave 
van ons barbecue-assortiment.  Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.

- Hamburger
- Barbecueworst
- Kinderspies

2.49 2.98
Per persoon Op schaal

- Schouderkarbonade gemarineerd
- Speklap gemarineerd
- Hamburger
- Barbecueworst  

3.49 3.98
Per persoon Op schaal

BARBECUE PAKKET 1

- Procureurlap gemarineerd
- Drumstick
- Speklap gemarineerd
- Barbecueworst
- Satespies

4.98 5.49
Per persoon Op schaal

BARBECUE PAKKET 2

- Procureurlap gemarineerd
- Speklap gemarineerd
- Chipolataworst
- Kipfiletsteak
- Shaslick
- Kipgrillburger

5.98 6.49
Per persoon Op schaal

BARBECUE PAKKET 4

- Jurasteak (biefstuk gemarineerd)
- Spare-rib
- Hamburger
- Speklap gemarineerd
- Kip houthakkersteak
- Shaslick

6.98 7.49
Per persoon Op schaal

BARBECUE DE LUXE

- Filetsteak
- Speklap gemarineerd
- Barbecueworst
- Satespies
- Jurasteak (biefstuk gemarineerd)

5.49 5.98
Per persoon Op schaal

BARBECUE PAKKET 3

BARBECUE PAKKET KIND

Barbecue pakketten

 Prijs per 100 gram

Spare-ribs 1,25

Drumstick gegaard 0,75

Tv-stick gegaard 0,75

Houthakkersteak kip 1,25

Houthakkersteak varken 1,25

Ardenner filetsteak 1,05

Barbecuefiletsteak 1,05

Schouderkarbonade gemarineerd 0,79

Speklap gemarineerd 0,75

Barbecueworst 0,75

Barbecueworst Milos 0,89

Kip barbecueworst 0,89

Chipolataworst 0,85

Procureurlap gemarineerd 0,85

Mosterdlap 0,85

Biefstuk naturel 1,75

Jurasteak (biefstuk gemarineerd) 1,79

Entrecôte 1,75

Entrecôte gemarineerd 1,79

Rolladeschijf gegaard 0,85

Hamburger a la minute 0,79

Kipgrillburger 0,79

Runderhamburger 0,95

Kipfiletsteak 1,05

Spiezen Prijs per stuk 

Shaslick varken 1,30

Shaslick kip 1,30

Satespies varken 1,30

Satespies kip 1,30

Hawaispies 1,30

Piri-piri spies 1,30

Porcspinner 1,30

Biefspies 1,79

Kinderspies 0,98

Golfspies 1,19

Bij elk barbecue-pakket verkrijgbaar, 
bestelbaar vanaf 4 personen:
Stokbrood en kruidenboter
Satesaus, barbecuesaus en cocktailsaus
100 gram huzarensalade
100 gram rundvleessalade       p.p. 3,98

Salades:
Huzarensalade      100 gram 0,39
- opgemaakt            100 gram 0,79
Rundvleessalade   100 gram 0,49
- opgemaakt 100 gram  0,89

Barbecueverhuur: 
- Verhuur van barbecue of pan      10,00
- Borg         30,00
- Schoonmaakkosten        20,00


