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U kunt ook een eigen BBQ-pakket samenstellen. Alles is mogelijk! Voor advies of 			
een offerte op maat kunt u bij onze slagerij terecht.
Reserveer tijdig uw barbecue, dit voorkomt erger.
Bestel 24 uur online! www.cateringdeliemers.nl

Leveringscondities barbecue
• Alle prijzen zijn inclusief BTW
• Reservering 5 werkdagen voor de leverdatum
• Alle materialen moeten 2 werkdagen na gebruik
terugbezorgd zijn, zoals ze staan opgeschreven op het borg-briefje.
• Bij breuk of vermissing brengen wij vervanging in rekening
• Alles in Thermobox ( 48 uur koel) thuisbezorgd!

• BBQ-buffet compleet vanaf 15 p.
• Vegetariër of Halal vlees?
Vraag naar de mogelijkheden
• Speenvarken- beenham aan spit,
een exclusieve specialiteit voor
grote partijen
• Wij maken een offerte op maat!

Afhalen
De barbecues zijn demontabel en passen in de kofferbak van uw auto.

Bezorging
Bezorgen in Zevenaar
Doordeweeks en op zaterdag:		
Ophalen				
Bezorgen buiten Zevenaar (>5km)		
€ 20,- + € 0,30 per gereden km

€ 7,50
€ 7,50

• Let op: Voor het ophalen van de spullen gelden dezelfde prijzen, de bbq past goed in de auto
• Barbecue verhuur is GRATIS

Gasverbruik
• Kleine bbq en pannen 			
• Grote kar					

”We hebben een bezorgservice,
en
alles wordt dan thuis gekoeld gele
verd

€ 15,€ 25,-

”

Schoonmaken
• Barbecue					
• Grote kar standaard 			

€ 15,€ 25,-

Chef Barbecue
Een speciale kok die al uw vlees perfect voor u op de barbecue bereidt.
• € 35,00 per uur, ma t/m zat. 17.00 uur
• € 45,00 per uur, vanaf zat.17.00 uur t/m zondag

Bourgondisch buffet (met speenvarken)
Speenvarken aan spit of beenham op klem!
Gebakken krieltjes met champignons, ui en spekjes
Opgemaakte rundvleessalade en kartoffelsalade
Mix van broden en kruidenboter
Diverse soorten sausen
Frisse rauwkost salade
Verse fruitcocktail
Twee uur slager voor het afsnijden
Incl. buffettafels,warmhoudapparatuur , borden en bestek
Excl. km- vergoeding

€ 20,-

p.p.

Vanaf 20 personen!

Online bestellen kan op www.cateringdeliemers.nl

Slagerij - worstmakerij Franz Gerritschen
Didamsestraat 3, 6901 HA Zevenaar
T: 0316-523519
W: www.slagerijgerritschen.nl

BuurtfeestPakket

				
BBQ- worst
BBQ- burger
Duo satéstokje
Speklapje
Rundvleessalade		
Stokbrood & kr.boter
Trio sausjes			
		

Barbecue pakketten:

Incl. gas & barbecue		
Incl. wegwerp b en b
Alles schoon retour
Zelf ophalen bij slagerij!
Makkelijk verpakt in bakken!

p.p.

Incl. RVS bestek, porseleinen borden en servetten
Incl. Barbecue en gas

Dit alles voor 10 euro!

€ 10,00

€
€
€
€
€

1,50
1,00
1,00
1,00
1,00

Kannibaalpakket
Spare-rib					
Karbonade
				
Duo speklapje					
Vleesfakkel					
Drumstick					00
p.p.
BBQ-burger					

€
€
€
€
€
€

2,00
1,50
1,00
1,50
1,00
1,00

Deluxepakket
Varkenshaassate				
EntrecoteSteak				
MixGrillSpies					
25
Runderhamburger				 p.p.
Kalfsoester					

€
€
€
€
€

2,00
2,00
1,75
1,50
2,00

€ 9,

p.p.

Spruitpakket
Golfstick					
€ 1,50
BBQ-burger					 00
€ 1,00
Grill-lolly					 p.p.
€ 0,75
Marsmellow-spies				
€ 0,75
Tevens een leuke attentie voor de kinderen erbij!

BBQ Royaal Pakket

€ 4,

3 x Saus
Satésaus
Stokbrood wit en bruin
Huisgemaakte kruidenboter
Incl. RVS Bestek en porseleinen borden
Inclusief barbecue gebruik
Wij doen de afwas voor u!

€ 15,50

p.p.

Vanaf 15 personen

Roerbakpan Pakket
Shoarma
Portie beenham
Kipreepjes
Biefstukreepjes
Gekruide krieltjes
Diverse roerbakgroenten
Rauwkost en fruitcocktail
Diverse sausen
Stokbrood en kruidenboter
Wegwerp bord, bestek & servetten
Rundvleessalade

Gezinspakket
Karbonade					
BBQ worstje					
Hamburger					
Shaslick					 50
Filetlapje					 p.p.

€ 8,

Zelf ophalen en alles schoon retour!

Varkenshaassate
Entrecotesteak
Spare-rib
Kalfsspies
Runderhamburger
Opgemaakte rundvleessalade
Opgemaakte kartoffelsalade
Komkommersalade
Koolsalade
Waldorfsalade
Fruitcocktail

1,50
1,00
1,00
1,00

€ 5,

Afhaal BBQ Pakket
Duo satéstokje
BBQ Worst
Hamburger
Duo speklap
Bolletjes koude schotel
Rauwkost salade
Fruitcocktail
Trio saus
Stokbrood en kruidenboter

€
€
€
€

€ 4,

€ 8,00

OP=OP

Slagerspakket
Duo varkenssate				
BBQ worst					
Hamburger					 50
Duo speklap					 p.p.

NIEU

W!

€ 14,50
p.p.

Vanaf 15 personen

Toebehoren

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

Statafel					
Biertafel en bank 				
Partytent (3x3 meter)			
Glazen					
Servies (RVS bestek & porseleinen borden)

Cadeau idee
Vaak is het moeilijk om een
leuk en origineel cadeau te
vinden voor familie, (sport)
vrienden of collega’s. Iedereen houdt van gezelligheid
en lekker eten, dus waarom
geen barbecue- cadeau
geven?

€
€
€
€
€

7,50
15,00
45,00
0,50
1,00

Download een complete best
ellijst op:
www.slagerijgerritschen.nl of best
el
online: www.cateringdeliemer
s.nl

Diversen:

BBQ Salades (p.p.)
Cole Slow salade 				
Waldorf salade 				
Komkommersalade				
Griekse salade				
Fruitsalade					

€
€
€
€
€

Assortiment barbecuevlees:
Lamscotelet gekruid 				
Hawaispies 					
Kalfsoester					
Trio kipsatéstokjes 				
Kipmedaillon 					
Kip op stok 					
Katenhaas-spies 				
Kalfs-spies 					
Biefstokje					
Visspiezen		
		
Vegaburger 					
Groentespies					
Cheese-burger 				
Krielspies 					
Groenteschijf 					
Culinaire steak: stoere mannen vlees		

€ 2,00
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,25
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,50
dagprijs
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 6,00

IJspakket
Maak het compleet met ijs! (p.p)		

€ 3,00

Servicepakket
Koude schotel					
Rauwkost					
Fruitcocktail					 50
Trio Sauzen					 p.p.
Wegwerp bord, bestek & servetten		
Stokbrood & kruidenboter			

€
€
€
€
€
€

€ 5,

1,25
1,25
1,25
1,50
1,00

1,00
1,50
1,25
1,00
0,50
1,00

Ingeblikt vlees, het
vertrouwde vlees op vakantie!
• Alle door ons ingeblikte producten zijn voorzien 		
van een smakelijk gebonden jus
• De vleeshoeveelheid in de kleine en grote blik		
ken is voldoende voor 2 respectievelijk 4 personen
• Alle producten zijn buiten de koeling tenminste 2 		
jaar houdbaar na productie
• Zowel de kwaliteit als de houdbaarheid van de 		
producten worden door ons gegarandeerd
• Alle blikken zijn ruimschoots uit voorraad leverbaar
Gehaktballen
Hamlappen
Verse worst
Hamburgers
Stooflappen

Klein
€ 3,75
€ 4,10
€ 4,10
€ 3,85
€ 4,55

Babipangang
Goulash
Hachee

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Groot
€ 6,10
€ 7,50
€ 7,55
€ 6,50
€ 8,15

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Maak elke pakket compleet
met het servicepakket!

