De trend van deze zomer. Een mooi groot stuk
vlees vanaf de barbecue die op indirecte wijze
wordt gegaard. U moet hierbij denken aan:
Picanha
Rack of Pork
Rib Eye
Beercan Chicken
Deze wijze van garen kan uitstekend op gasbarbecues met meerdere branders en op de Weber ofkeramische kolen
grills bij voorkeur voorzien van thermometer.
Wij hebben tal van ideeën en recepturen voor u klaar liggen voor een heerlijke geslaagde zomerbarbecue.
Vraag naar onze mogelijkheden.

Groot assortiment kleine flesjes sauzen, keuze uit 8 soorten. Diverse soorten olijven. Tapenades en peppadews.

Barbecues:
Bij aankopen van vlees, salades en sauzen voor groepen
vanaf 20 personen worden op verzoek gasbarbecues gratis in

Om uw geslaagde barbecue compleet te maken,
verzorgen wij nu ook voor u:
Biertap / frisdrank etc.

bruikleen gegeven, alleen kosten voor het gasverbruik €20.-

Partytenten (diverse afmetingen)

per barbecue worden berekend. De borgsom bedraagd €25.-

Verwarming en verlichting

per barbecue. Indien de barbecue schoon terugkomt krijgt u de

Koelwagen

borg weer retour. Reserveer echter tijdig om teleurstellingen te

Glaswerk en serviesgoed

voorkomen.

Tafels en stoelen

Voorwaarden bruikleen:

Koelkast

Gebruik de materialen waarvoor ze in bruikleen zijn gegeven

Voor prijzen zie onze website.

en behandel het alsof het van uzelf is. Schade en verlies
dienen te worden vergoed. Gebruik van de materialen is op
eigen risico.

Denk dan eens aan:
Fondue, gourmet of diverse soorten hapjesschalen.
Warm- en/of koud buffet, stamppotten- of tapasbuffet.
Ook hiervoor kunt u uiteraard bij ons terecht!

Schoolstraat 157 Musselkanaal
0599 - 412448
info@slagerijtenhoff.nl

www.slagerijtenhoff.nl
Like ons op:

Kies voor kwaliteit. Te vet of taai vlees bederft uw party.
Neem gemiddeld 5 á 6 stukjes vlees per persoon.
Neem niet het aantal stukjes vlees als de groep telt. Neem
een minder aantal, kies voor meer soorten (zie voorbeeld
hieronder).
Neem gemiddeld 250 á 300 gram salade per persoon.

Voorbeeld bestellen vlees voor 4 personen:

Neem 1 groot stokbrood voor +/- 5 personen.

Advies is 5 stukjes vlees per persoon: dus totaal 20 stukjes

Neem 1 bakje kruidenboter voor 2 stokbroden.

vlees. Neem nu 7 soorten vlees en van deze 7 soorten

Gebruik niet te grote lepels in uw salade.

steeds 3 stukjes. Dit komt neer op 21 stukjes vlees. Meer

Gebruik kleine flesjes saus i.p.v. grote potten.

keuze dus voor de aanwezige personen.

Zalmspies

Zalmmoten

Garnalenspies

Makreelfilet gerookt

Gambaspies

Forelfilet gerookt enz.

Vegetarische hamburger

Javaanse schijf

Indian curryburger

Vegetarische shaslick

Groenteschijf

Deze salades kunnen ook zonder vleesgarnituur worden geleverd,
dus geschikt voor de vegetarische eter.

4 Shaslickspiesen

4 Cowboyspiesen

4 Mixed grillspiesen

4 Hawaispiesen

4 Biefstukspiesen

4 Varkenssaté’s

4 Mosterd dille spiesen

4 Spekfakkels

