Lekker makkelijk in de verhuur
• Statafels
• Kuip stoeltjes
• Tafels
• Biertafels met banken
• Glaswerk
• Tap installatie
• Koelwagen
• Kopjes en schotels
• En nog veel meer

6,00
0,75
6,00
10,00
aanvraag
aanvraag
60,00
0,40
--

Vraag naar de mogelijkheden en wij maken voor u een gepaste
offerte. Voor partytenten, complete inrichtingen en het compleet
ombouwen van schuren werken wij samen met verhuurbedrijven
uit de regio. Kortom u kunt met elke vraag bij ons terecht.

“Bakken op locatie”
Wanneer u uw gasten écht volledig in de watten wilt leggen,
kunt u gebruik maken van onze ‘bakken op locatie’ service. Zo
kunnen u en uw gezelschap optimaal van de avond genieten,
terwijl een van onze ervaren slagers/koks het eten voor u bereidt.
In combinatie met een van onze All-in BBQ pakketten komen wij
alle spullen bij u bezorgen, zetten wij alles sfeervol voor u klaar,
bereiden wij het vlees en geven wij hier natuurlijk een aantal tips
en tricks bij. Uiteraard wordt er op een nette manier gewerkt,
ruimen wij na afloop alles op, wordt alles door ons weer mee
genomen en wassen wij het allemaal voor u af. Gebruik van deze
service kost €30,00 per uur.
Kom langs in onze winkel, bel naar 0527-201468, of stuur een
mail naar info@pees.keurslager.nl om een afspraak te maken.
Wij komen graag bij u langs om alle mogelijkheden samen met u
door te nemen!

“BBQ Workshop”
In samenwerking met De Strandhoeve hebben wij een leuke,
leerzame en natuurlijk ook een smakelijke BBQ workshop
ontwikkeld. Deze wordt bij de Strandhoeve op het BBQ terras
voor u verzorgd. U krijgt dan een volledig verzorgde BBQ, incl.
saladebuffet, masterclass over hout stoken, BBQ technieken,
vlees bewerken, diverse marinade technieken en natuurlijk lekker
eten! Deze workshop is te boeken voor groepen van 15 tot
25 personen of per persoon op vastgestelde data, kijk op
www.pees.keurslager.nl welke data dat zijn!
Prijs per persoon € 70,00.

Tijd voor

BBQ
Buitenleven
Goed geregeld

Smakelijk eten

Samen genieten
Groepen

Compleet

Lekker

Kwaliteit

“BBQ op maat”
Geeft u een feest, zoals een schuurfeest, familiefeest, buurtfeest,
etc.? Heeft u speciale wensen of een vast budget? Dan gaan wij
graag met u in overleg om te kijken wat wij voor u kunnen
betekenen!
Kom langs in onze winkel, bel naar 0527-201468, of stuur een
mail naar info@pees.keurslager.nl om een afspraak te maken.
Wij komen graag bij u langs om alle mogelijkheden samen met
u door te nemen!

Pees, keurslager
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ALL-IN BBQ pakketten

Tapas BBQ All-in

BBQ van het Huis All-in
(minimaal 15 personen)
• Filetlapje (kip of varken)
• Scharrelei salade
• Karbonade
• Zomerse rauwkostsalade
• Biefstukspies
• Pastasalade
• Reuze saté
• Sausjes, waaronder satésaus
• Runderhamburger
• Stokbrood en kruidenboter
• BBQ worstje of chipolata
• Aardappelschuitje (Patatas
• Varkenshaas shaslick
bravas)
5 stukjes vlees per persoon, Incl.: Borden, bestek, BBQ en gas,
bezorgen & halen en schoonmaken

1750

Straat Party BBQ All-in
(minimaal 15 personen)
• Karbonade
• Ballenspies
• Hamburger
• Rundvleessalade
• BBQ worstje
• Scharrelei salade
• Drumstick
• Pastasalade
• Reuze saté
• Sausjes, waaronder satésaus
• Speklapje
• Stokbrood en kruidenboter
4 stukjes vlees per persoon, Incl.: Borden, bestek, BBQ en gas,
bezorgen & halen & schoonmaken
Per persoon

Per persoon

14

Special voor de kinderen
• Braadworstje omwikkeld
met spek
• Reuze kip saté
• Hamburger

BBQ “voor elk wat wils” All-in
(minimaal 15 personen)
• Baconspies
• Garnalenspies
• Gevuld paprikaatje
• Champignons roomkaas
• Kip met spek (Wave)
• Aardappelschuitje
• Runderhamburger
• Scharrelei salade
• Biefstukspies
• Zomerse rauwkostsalade
• Reuze saté
• Pastasalade
• Filetlapje (kip of varken)
• Sausjes, waaronder satésaus
• Zalm in BBQ schuitje
• Stokbrood en kruidenboter
5 stukjes vlees of vis per persoon, Incl.: Borden, bestek, BBQ en
gas, bezorgen & halen & schoonmaken
Per persoon

• Doradefilet
• Gambaspies

• Tonijnbiefstuk
• Zalmmootje in BBQ schuitje

18

95

Per pakketje

1200

Vegetarisch BBQ pakket
• Groenteschuitje
• Zomerse rauwkostsalade
• Aardappel bourbon
• Pastasalade
• Champignonschuitje met
• Sausjes, waaronder satésaus
roomkaas
• Stokbrood en kruidenboter
• Bakbanaan met chocola
• BBQ bolletje (mediterraans
• Groentespies
gevuld broodje)
Incl.: Borden, bestek, BBQ en gas, bezorgen & halen
& schoonmaken
Per persoon

1750

‘De aanvullers zijn alleen mogelijk
in combinatie met een van onze
All-in pakketten’

22

50

Kortingsbon

ZELF
borden en bestek
€ 1,00 p.p.
KORTING

ZELF
halen en
terugbrengen
€ 1,50 p.p.
KORTING

Alleen geldig bij afname van
all-inclusive pakketten

Alleen geldig bij afname van
all-inclusive pakketten

Alleen geldig bij afname van
all-inclusive pakketten

✁

✁

Kortingsbon

ZELF
schoonmaken!
€ 1,00 p.p.
KORTING

✁

595

Visassortiment

(minimaal 15 personen)
• Hollandse peper steak
• Varkenshaas shaslick
• Spies met varkenshaas me• Champignonschuitje met
daillons en zontomaatjes
roomkaas
• Gambaspies
• Scharrelei salade
• Zalm in BBQ schuitje
• Zomerse rauwkostsalade
• Spies met kippendij filet en
• Pastasalade
spek
• Sausjes, waaronder satésaus
• Bavet op stok
• Stokbrood en kruidenboter
• L amsrack
• Aardappelschuitje
5 stukjes vlees per persoon, Incl.: Borden, bestek, BBQ en gas,
bezorgen & halen & schoonmaken

Kortingsbon

• Stokbrood en kruidenboter
• Sausjes, waaronder satésaus
• Aardappelschuitje

Per pakketje

BBQ “vol specialiteiten” All in

Per persoon

1950

Aanvullers

95

Kortingsbon

✁

Per persoon

(minimaal 15 personen)
• Chipolata rolls
• Patatas bravas
• Moink balls
• Ananas gemarineerd in
• L amsrack
Likeur 43
• Carpaccio spiesje met pesto
• BBQ bolletje
• Lollipops
• Zomerse rauwkostsalade
• Notenkraker
• Pastasalade
• BBQ tulpje
• Stokbrood en kruidenboter
• Champignons met roomkaas • Sausjes, waaronder satésaus
• Gevuld paprikaatje
Alles lekker Bourgondisch gepresenteerd! 7 stukjes vlees per
persoon. Als u zelf geen buitenkeuken heeft kunt u gebruik
maken van onze Weber buiten keuken, Incl.: Borden, bestek,
BBQ en gas, bezorgen & halen & schoonmaken

ZELF
BBQ en Gas
€ 1,50 p.p.
KORTING

Alleen geldig bij afname van
all-inclusive pakketten

