
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 bbq. 

Specialiteiten

Slagerij Zuidhof
Stationsweg 32-34, 9781 CJ Bedum

Telefoon 050 301 0399 
bedum@slagerijzuidhof.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

Maak het  compleet

Pakket  aanvullen

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.

Schouderkarbonade gem.   p.st.  1.65
Ribkarbonade gem.   p.st.  1.70
Varkensfiletlapje gem.   p.st.  1.80
Kipfilet gem.  p.st.  1.60
Speklap gem.   p.st.  1.25
Pepersteak (heerlijk 
gemarineerd biefstukje)   p.st.  2.25
Zigeunersteak   p.st.  2.25
Spare-rib (3 ribs)   p.st.  2.15
Hamburger   p.st.  0.90
Duitse braadworst   p.st.  0.95
Vlindersteak   p.st.  2.25
Kippendrumstick (gegaard)   p.st.  1.15
Frikandel   p.st.  0.80
Reuze varkenssaté   p.st.  1.50
Shaslick   p.st.  1.60
Hawaïspies   p.st.  1.55
Globe-spies   p.st.  1.30
Porc spinner   p.st.  2.20
Piri-Piri spies   p.st.  1.75
Kinderspies   p.st.  1.10
Braadworst (uit eigen 
worstmakerij)  p.st.  0.95 

Wij hebben alles in huis waarmee 
u de barbecue compleet maakt. 

- Heerlijke sauzen
- Stokbrood en kruidenboter
- Wegwerp borden en bestek
- Servetten

Onze salades maken uw BBQ compleet.  
Bereidt met de lekkerste ingrediënten.  
Verkrijgbaar als portie, maar ook als  
complete saladeschotel. Wat u wenst.

Alle BBQ pakketten kunt u aanvullen 
met salades (rundvlees en huzaren), 
stokbrood, kruidenboter en 3 soorten 
sauzen. Hiervoor betaald u een 
meerprijs van 5,00 per persoon. Als 
voorbeeld: BBQ Populair aangevuld 
voor slechts 10,99 per persoon.

Barbecue pakketten

2.95Per persoon

- 1 shaslick
- 1 reuze saté
- 1 schouderkarbonade (gemarineerd)
- 1 hamburger
- 1 BBQ-worstje

- 1 drumstick (voorgegaard)
- 1 ribkarbonade (gemarineerd)
- 1 kipfilet (gemarineerd)
- 1 reuze saté
- 1 hamburger
- 1 pepersteak
- 1 shaslick

- 1 varkensfiletlapje (gemarineerd)
- 1 spare-rib
- 1 globespies
- 1 speklapje (gemarineerd)
- 1 shaslick
- 1 BBQ-worstje

- 1 kinderspies
- 1 hamburger
- 1 BBQ worstje

Alles voorgegaard

Per persoon

Per persoon

Per persoon

Per persoon

Pakket Populair

Pakket De Luxe

Pakket Favoriet

Pakket Voor Kids

5.99

8.99

7.99

2.49

Vegetarisch
Groenteschijf   p.st. 1.25
Hamburger   p.st. 1.25
Javaanse schijf   p.st. 1.25
Schnitzel    p.st. 1.25
Vega spies   p.st. 1.25

Salades
Opgemaakt met vers fruit 200 gram p.p.
Huzarensalade  p.p.  3.49
Rundvleessalade  p.p.  3.75
Brunchsalade    p.p.  4.25
Zalmsalade (augurk, 
zalm e.d. opgemaakt) p.p.  4.75
Kartoffelsalade   p.p.  3.75
Kartoffelsalade met spek p.p.  3.90

Sauzen
Fritessaus oliehoorn  900 ml 2.99
Curry oliehoorn   900 ml 3.49
Knoflooksaus   450 ml 3.49
Joppiesaus   850 ml 4.49
Brander mayonaise 450 ml 3.49

Stokbrood en kruidenboter
Stokbrood wit   p.st. 1.85
Stokbrood wit gesneden  p.st. 1.95
Stokbrood bruin   p.st. 2.15
Stokbrood bruin gesneden  p.st. 2.25
Witte kadetten   10 stuks 2.19
Kruidenboter   p.bakje 2.25 

Verhuur assortiment
Borden    p.st. 0.35
Setje bestek   p.st. 0.99
Stoelen    p.st. 1.50
Tafels    p.st. 7.50
Statafels    p.st. 7.50

Bij besteding van minimaal €75.00 aan 
barbecuevlees, geen huur gas barbecue 
excl. de verplichte schoonmaak en gasfles 
kosten. Bezorgen binnen Bedum € 7, 50. 
Buiten Bedum tot 10 km €10,00. Verder 
dan 10 km in overleg.


