BBQ bestellijst

Richard van Norden
keurslager

Uw barbecuespecialist
Al ons varkens- en rundvlees is antibioticavrij,
bevat geen groeihormonen en komt van dieren die
lekker buiten hebben gelopen. Zo heeft u altijd
(h)eerlijk en verantwoord vlees op tafel.
Bij bestellingen vanaf 15 personen kunt u gratis de barbecue
of reuzepan lenen. U betaalt dan alleen het gas (€ 17.50)
Geen tijd om uw bestelling op te halen?
Geen probleem, wij kunnen het bij u thuis afleveren.
Naast het lekkerste
barbecuevlees bent u ook
voor maaltijden, broodjes
en buffetten bij ons aan
het juiste adres.

Richard van Norden
keurslager

Voor grote
partijen kunt
u ook eventueel
onze koelwagen
huren. De huur
voor een heel
weekend is € 75.-

Emiclaerhof 242
3823 ET, Amersfoort
Telefoon 033-4558279
info@keurslagervannorden.nl
www.keurslagervannorden.nl

verstand van lekker eten

Richard van Norden keurslager
Barbecue bestellijst

Aantal

Prijs

Barbecue pakket Excellent

Varkenshaas saté per 100 gram

€ 2.99

2 varkenshaas saté

Kip saté per 100 gram

€ 1.99

1 runder rib-eye

Biefstuk spies per 100 gram

€ 3.49

1 shaslick

Lamsfilet spies per 100 gram

€ 4.75

1 gemarineerde kipfilet

Ossehaas spies per 100 gram

€ 6.60

1 runderhamburger

Kalfsspies per 100 gram

€ 3.99

Gratis stokbrood en salade naar keuze

Gemarineerde filetlap per 100 gr.€ 1.99

2 soorten saus en kruidenboter

Runder hamburger per stuk

€ 1.49

Aantal personen:

Shaslick per stuk

€ 1.69

Hawai spies per stuk

€ 1.49

Piri piri spies per stuk

€ 1.69

Barbecue pakket De Luxe

Golf spies per stuk 

€ 1.59

2 varkenshaas saté

Kinder spies per stuk

€ 1.40

1 gemarineerde karbonade

Vlees fakkel per stuk

€ 1.49

1 shaslick

Barbecue worst per stuk

€ 1.40

1 runderhamburger

Gebraden drumstick per stuk

€ 1.25

Gratis stokbrood, rundvlees salade

Barbecue vis spiezen

Aantal

Zalm spies per stuk

€ 3.99

Kabeljauw spies per stuk

€ 4.99

Scampi spies per stuk

€ 3.50

Vis trio per stuk

€ 3.99

Voor de lekkerbek

Prijs

Prijs:

€ 15.p.p.

Prijs:

Barbecue pakket Populair
1 varkenshaas saté
Prijs

p.p.

2 soorten saus en kruidenboter
Aantal personen:

Aantal

€ 17. 50

€ 12. 50
p.p.

1 runderhamburger

T-bone steak 100 gram

€ 2.99

1 shaslick

Rib-eye 100 gram

€ 3.60

1 barbecue worst

Lamsbout 100 gram

€ 2.20

Gratis stokbrood, 2 soorten saus en kruidenboter

Côte du Boeuf 100 gram

€ 3.00

Aantal personen:

Lamsrack 100 gram

€ 4.99

Varkensrack 100 gram

€ 1.99

Kalfsrack 100 gram

€ 3.99

Salades
100 gram € 1.69

Scharrel salade

100 gram € 2.25

Aardappel salade

100 gram € 1.39

€ 5.-

Barbecue pakket Kids
Aantal

Rundvlees salade

Prijs:

Prijs

p.p.

1 kinderspies
1 gegaarde hamburger
1 gegaarde drumstick
Aantal personen:

Persoonlijke gegevens
Naam
Straat
Telefoon
Afhaaldatum

verstand van lekker eten

Prijs:

