Jubileumpakket
-

Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde karbonade
2 stokjes saté
Hamburger
Barbecue worstjes
Inclusief All-In pakket

Nergens beter
en goedkoper!

10 tot 20 pers.

Inclusief All-In pakket
-

2 soorten rauwkost
2 soorten salades
3 soorten sauzen
Ongesneden stokbrood
Kruidenboter
Wegwerpbestek
Borden

-

13.95
per persoon

21+ pers.

12.95

Servetten
Geen gaskosten
per persoon
Geen huur voor de BBQ
Gratis schoonmaken van de BBQ
Gratis bezorgen in Warnsveld en Zutphen
Bezorgkosten in andere plaatsen in overleg

.... Poelier van Hunen
Dreiumme 53, 7232 CN Warnsveld, telefoon 0575 - 52 25 94 / 06 - 479 173 76
info@bbqslagerij.nl, www.poeliervanhunen.nl, www.uwpartypan.nl

Van Hunen

Bbq pakketten All-in
Jubileum
- Gemarineerde kipfilet,
- Gemarineerde schouderkarbonade
- 2 Stokjes saté
- Hamburger
- BBQ worstje
Incl. all in pakket 10 - 20 pers.
13,95
boven de 21
12,95

Met ons uitgebreide barbecue-assortiment kunt u naar wens
uw eigen barbecue samenstellen. Alle producten zijn van
ambachtelijke kwaliteit en supermals. Vertrouwde kwaliteit
van Uw Poelier

Van ‘t huis
- Hamburger
- Gemarineerde speklap
- Gemarineerde kipfilet,
- Gemarineerde schouderkarbonade
- 2 Stokjes saté
Incl. all in pakket 10 - 20 pers.
14,99
boven de 21
13,99

Barbecue pakketten
BBQ Pakket Populair
Hamburger
BBQ worstje
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde schouderkarbonade
2 Stokjes saté
Per persoon
BBQ Pakket Junior
Hamburger
BBQ worstje
Gare drumstick
Per persoon
BBQ Pakket Trendy
Hamburger
Shaslick
Gemarineerde filet
2 Stokjes saté
Gemarineerde biefstuk
Per persoon
BBQ Pakket Chicken
Gare drumsticks
Gemarineerde kipfilet
Shaslick
Hamburger
2 Stokjes saté
Per persoon
BBQ Pakket spiezen
Hawaïspies
2 Stokjes saté
Shaslick
Per persoon
BBQ Pakket Budget
Hamburger
BBQ worstje
Gemarineerde speklap
2 Stokjes saté
Per persoon

Deluxe
- Gemarineerde speklap
- Gemarineerde biefstuk
- Gemarineerde lamscotelet
- Gemarineerde varkensfilet
- Runderhamburger
Incl. all in pakket 10 - 20 pers.
boven de 21

Aanvullend assortiment
5,95

3,25

8,50

5,95

Gemarineerde varkensfilet
100 gram
1,50
Gemarineerde speklappen
100 gram
1,15
Gemarineerde varkenskarbonade
zonder bot
100 gram
1,15
Spareribs
250 gram
3,49
Drumsticks
100 gram
1,00
Gemarineerde lamskoteletten
dagprijs
Gemarineerde entrecôte
dagprijs
Ribeye
dagprijs
Knoflooksaus
Joppiesaus
Piri-piri saus
Zoete saus
Rundvleessalade
500 gram
4,50
Huzarensalade
500 gram
4,50
Rauwkostsalade
100 gram
1,35

Gemarineerde kipfilet
per stuk
Hamburger
per stuk
BBQ worstje
per stuk
Runderburger
per stuk
Kipsaté
per stuk
Varkenshaassaté
per stuk
Kipshaslick
per stuk
Varkensshaslick
per stuk
Hawaïspies
per stuk
Golfspies
per stuk
Garnalenspies
Visspies
Satésaus pot
per stuk
Stokbrood
per stuk

4,50
Voorwaarden BBQ Pakketten
Bij een bestelling van boven de € 125,- aan vleespakketten, krijgt u een gas BBQ in bruikleen.
De pakketten worden gratis bezorgd in Warnsveld en Zutphen met gekoeld vervoer.

4,75

- De gaskosten per BBQ zijn € 10,-.
- De eventuele ophaalkosten zijn € 10,-.
- De schoonmaakkosten per BBQ zijn € 10,-.
-B
 ezorgkosten buiten Warnsveld en
Zutphen is in overleg.

Gasbarbecue huren zonder vlees
Huur per barbecue € 50,-. Dit is inclusief
schoonmaken en 2 kilo gas. De barbecue is
een tafelmodel zonder pootjes, u dient deze
zelf op te halen en weer terug te brengen.

1,50
1,10
0,90
1,39
0,70
0,95
1,75
1,75
1,50
1,40
dagprijs
dagprijs
2,50
1,50

Student
- Speklap
- 2 Stokjes saté
- BBQ worstje
- Hamburger
Incl. all in pakket 10 - 20 pers.
boven de 21

All in pakket inclusief:
- 2 soorten rauwkost
- 2 soorten salades
- 3 soorten sauzen
- Ongesneden stokbrood
- Kruidenboter
- Wegwerpbestek
- Borden
- Servetten
- Geen gaskosten
- Geen huur voor de BBQ
-	Gratis schoonmaken
van de BBQ
-	Gratis bezorging in
Warnsveld en Zutphen
-	Gratis ophalen van de BBQ
p.p. voor
stuks vlees p.p.
in13,95
Warnsveld
en 4Zutphen
p.p. voor
stuks vlees p.p.
-	B14,95
ezorgkosten
in 5andere
15,95 p.p.
6 stuks vlees p.p.
plaatsen
in voor
overleg

18,95
18,50

BBQ worstje
Biefstuk
Hamburger
Shaslick
Kipfilet
Varkenskarbonade
Speklap
Saté
Salade
Sauzen
Rauwkost
Stokbrood
Kruidenboter
Borden
Bestek
Servetten

LET OP!
Per barbecue betaalt u € 10,-borg.
Indien de vetbak geleegd is en de
barbecue droog heeft gestaan, krijgt u
de € 10,- borg terug.

Smoker met kok

13,99
12,99

16,95
15,95

Kip
- Hamburger
- Gemarineerde kipfilet
- Kipshaslick,
- Stokjes saté
- Gare drumstick
Incl. all in pakket 10 - 20 pers.
boven de 21

14,99
13,99

Samen zoeken we 5 soorten vlees p.p. uit
de volgende soorten vlees:
- Runderburger
- Kipburger
- Lamskoteletten
- Varkenssaté
- Varkens shaslick
- Biefstuk
- Spareribs
- Schouderkarbonade
- Speklap
- Kipsaté
- Kip shaslick
- Garnalenspies
- Vis in schuitje
Inclusief all in pakket
Vanaf 40 personen p.p.

21,95

Bezorgen

9,95
9,50

Vegetarisch
- Vegetarische spies
- Vegetarische hamburger
- Vegetarische groenteburger
- Vegetarische gehaktballetjes op stok
Incl. all in pakket Per persoon
16,50

18,50 p.p.

Wilt u dit menu zonder kok, dan kan dit vanaf 20
personen. Bent u bijvoorbeeld met 20 personen
en kiest u ervoor om 5 stukken vlees per persoon
te nemen, dan krijgt u (20 x 5 =)
100 stukken vlees verdeeld over 8 verschillende
soorten, zie pakket hierboven.

Bezorgtijden*: 12.00 t/m 19.00 uur.
Bezorgkosten/ ophaalkosten regio:
Warnsveld-Zutphen: 		
Gratis
Bezorgkosten/ ophaalkosten regio:
Eefde-Gorssel-Deventer-Vorden
Brummen-Almen-Lochem-Dieren: €10,Andere plekken op aanvraag.

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.

Het menu met kok is bedoeld voor
groepen vanaf 40 personen.
Twee uur lang onbeperkt barbecue,
geheel verzorgd

Vanaf 40 personen

Vis
- Gemarineerde visspies
- Gemarineerde garnalenspies
- Gemarineerde talapia spies
- Gemarineerde pangafilet
Incl. all in pakket 10 - 20 pers.
boven de 21

Kids
- Hamburger
- BBQ worstje
- Gare drumstick
Incl. all in pakket vanaf 20 pers.
boven de 21

Menu met kok

*Wij begrijpen dat u op de dag zelf niet de hele
dag op ons wilt wachten, maar helaas kunnen
wij niet op meerdere plekken tegelijk zijn.

We kunnen u op de dag zelf rond half 11
wel doorgeven in welk bezorgblok u terecht
komt. Ook tijdens het rijden kan de bezorger
u bellen zodra de levering bij de vorige klant
is afgeleverd.
De blokken zijn:
12.00 t/m 14.00 - 14.00 t/m 16.00
16.00 t/m 18.00 - 18.00 t/m 19.00
Voor afwijkende tijden rekenen wij hier
€ 40.00 extra voor.
Evt. extra service die wij bieden zijn koelboxen.

