
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 

ons naar de mogelijkheden zodat 

uw barbecue een feest wordt met de 

kwaliteit van onze specialiteiten.

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 onze bekende 

ambachtelijke kwaliteit. Ook voor 

de barbecueperiode hebben wij 

regelmatig nieuwe producten voor 

op de gril. Ontdek de smakelijke 

mogelijkheden in onze winkel.

Een groot stuk vlees op de barbecue 

is heerlijk en het is gemakkelijker 

te bereiden dan u denkt. Met de 

lekkerste vleesspecialiteiten maakt 

u het buiten koken 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 verzorgen het compleet! Wij hebben volop variatieTips voor de echte buitenkoks

Lekker... 

Grootvlees op de bbq!
Het adres voor de

groeps barbecue!
Wilt u eens iets anders 

op de barbecue?

DE ECHTE BBQ specialiteiten vindt 
u bij de ambachtelijke SPECIALIST!

Mereveldplein 21, 3454 CK De Meern, telefoon 030-6661434 
info@slagerijvernooij.nl, www.slagerijvernooij.nl

  
Slagerij Kees Vernooij



De afgebeelde gerechten zijn bedoeld als sfeerbeeld en zijn geen exacte weergave van ons barbecue-assortiment.  Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.
Door de onzekere markt en prijzen kan het gebeuren dat prijzen uit deze folder kunnen veranderen. 

-  2 stokjes saté (kip)
-  1 schouderkarbonade zonder been
 (gemarineerd)
-  1 Amerikaanse hamburger
-  1 BBQ-worstje

8.35

Populair

Prijs per persoon

-  1 varkensfiletlapje
-  1 Caribbean steak
-  1 Griekse kipspies
-  1 Amerikaanse hamburger
-  1 biefstukspies
-  1 shaslick

13.00

 De Luxe

Prijs per persoon

-  1 schouderkarbonade zonder been
 (gemarineerd)
-  1 runderhamburger
-  2 stokjes kipsaté
-  1 shaslick
-  1 BBQ-worstje of 1 gekruid speklapje

11.00

Favoriet

Prijs per persoon

Buiten eten is een feest! Onze BBQ-pakketten zijn lekker en compleet en met ons 
uitgebreide barbecue-assortiment kunt u naar wens uw eigen barbecue samenstellen. 

Alle producten zijn van ambachtelijke kwaliteit en supermals. 

-  1 kinderspies
-  1 hamburger
-  1 BBQ-worstje

Alles voorgegaard

5.25

Kids

Prijs per persoon 5.95

Servicepakket

Prijs per persoon

Barbecue pakketten

-  Luxe wegwerpbestek en servetten
-  Pindasaus in warmhoudpot,   
 knoflook-, shaslick- yoghurt en
 ui-bieslooksaus
-  Barbecue inclusief gas
-  vlees in koelbox
-  stokbrood met hakker in bruikleen
-  kruidenboter
- bezorging vanaf minimaal 
 20 personen (binnen straal 5 km.)
- Alleen te bestellen in combinatie   
 met vleespakketten

Graag zien wij onze spullen schoon 
retour, u kan het schoonmaken ook voor 
20.00 afkopen in overleg.

4 porties p.p. 5 porties p.p. 5 porties p.p.

Alleen te bestellen vanaf 
minimaal 10 personen

Alleen te bestellen vanaf 
minimaal 10 personen

Alleen te bestellen vanaf 
minimaal 10 personen

Saté van de haas  100 gr. 2.60
Kipsaté  100 gr.  1.80
Biefstukspies  100 gr. 4.00
Gegaarde hamburger  p.st.  1.98
Amerikaanse runderhamburger  p.st.  2.49
Griekse kipspies  100 gr.  2.45
Gemar. karbonade  100 gr. 1.62
Gemar. filetlapje  100 gr.  1.75
Gemar. lamsrack  100 gr.  4.90
Gegaarde (scharrel)drumstick  100 gr.  1.70
Kip-caribbeanfilet  100 gr.  2.10
Oerhammetje  100 gr.  2.05
Gemar. kippendijspies 100 gr. 2.20
Kipshaslick  p.st.  2.15
Kiprolladeschijf 100 gr.  2.85
Trio gehaktballetjes op stok p.st.  1.65
Spare-ribs  100 gr.  1.95
Dordogne steak  100 gr.  1.95
Gemar. entrecôte  100 gr.  3.65
Bernerworst 100 gr. 2.00
Barbecueworst  100 gr.  1.70
Kinderspies  p.st.  1.90
Kiphaas de luxe p.st.  2.25
Gemar. speklapjes  100 gr.  1.55
Spies scampi  100 gr.  3.25
Zalmspies  100 gr.  2.85
Pangaspies  100 gr.  2.75
Vega spies  p.st.  1.75
Rijst/groenteburger  p.st.  1.75
Javaburger  p.st.  1.75
Groenteburger p.st.  1.75
Vegetarische fakkel p.st.  2.98

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

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

Lekker, ons saladepakket

- Rundvleessalade 
- Pastasalade
- Fruit
- Vierjaargetijdensalade
- Aardappel- of kipsalade

Wilt u zelf een pakket samenstellen 
of heeft u speciale wensen, dan kunt 
u daarvoor altijd bij ons terecht. 
Wij zorgen er samen met u voor 
dat wij uw wensen vertalen naar 
de lekkerste producten voor een 
geslaagde barbecue.

4.25Per persoon

Ons assortiment

Zelf samenstellen

Maak het compleet

Diverse salades


