2022
BBQ-FOLDER

KIES ZELF UW FAVORIETE STUKJES VLEES*
- Varkenssaté
€ 16,45/kg
- Kipsaté
€ 17,95/kg
- Varkenshaassaté met
lookmarinade € 21,60/kg
- BBQ-worst
€ 16,60/kg
- Mergueze worst€ 18,80/kg
- Hamburger
€ 16,95/kg
- Grillworst
€ 15,45/kg
- Entrecôte
€ 24,65/kg
- Kruidensteak € 25,75/kg
- Côte à l’os
€ 21,50/kg
- Lamsfilet natuur of
gemarineerd € 43,45/kg
- Lamskoteletjes natuur of
gemarineerd € 23,15/kg

-

BBQ-balletjes
€ 14,95/kg
Kipfilet
€ 16,85/kg
Gemarineerde kipfilet
€ 17,55/kg
Kalkoenfilet natuur
€ 19,85/kg
Gemarineerde kalkoenfilet € 20,85/kg
Gekruide kipkoteletjes € 11,65/kg
Gebakken spareribs
€ 17,40/kg
Gemarineerd BBQ- spek € 14,85/kg
Gebakken kippenboutjes € 13,95 /kg

*We proberen dit assortiment elke week aan te bieden, het kan zijn dat sommige producten
niet voorradig zijn. Probeer tijdig te bestellen, dan trachten we alles in huis te hebben.

ONZE BBQ-PAKKETTEN

Pakket 1
Saté
BBQ-worst
Hamburger
€ 6,40/per persoon

Pakket 3
BBQ-balletjes saté
Gemarineerd spek
BBQ-worst
Kipsaté
Mergueze worstje
€ 10,55/per persoon

Pakket 2
Saté
BBQ-worst
gebakken sparerib
BBQ-spek
€ 9,60/per persoon

Pakket 4
Kruidensteak
BBQ-worst
Kipsaté
Varkenshaas met
lookmarinade saté
€ 12,80/per persoon

Al onze vleeswaren worden versneden en bereid in eigen werkhuis naar uw wens!

NIET TE VERGETEN BIJ DE BBQ
- Houtskool of kokosbriketten
Bijgerechten
- Huisgemaakte pasta pesto € 14,95/kg
- Aardappelsla € 11,95/kg
- Sausjes: cocktail, tartaar, zigeuner of looksaus € 7,90/kg
- Huisgemaakt tomatenslaatje met super vinaigrette € 16,45/kg
- Heerlijke kruidenbroodjes even warm maken op de BBQ en smullen
maar!
- Wil je echt geen werk maken we ook groenteschotels. Deze zijn 3
dagen op voorhand te bestellen vanaf 4 personen.
Komkommer, tomaatjes, aardappelsla, pastasla, rauwkostsla.
€6,45/per persoon
Een geslaagd dessert
- Hoogstraatse verse aardbeien zijn altijd een voltreffer en nog eens
eenvoudig ook! Eventueel te serveren met wat slagroom of een
bolletje ijs.

OPENINGSUREN EN HOE BESTELLEN
Indien je wenst te bestellen, gelieve dit 3 dagen op
voorhand door te geven zodat wij met alle zorg u
bestelling klaar kunnen maken.
U kan bestellen via mail info@slagerijpatrick.be of
via telefoon 03/666.81.75.
Bij mail bestellingen altijd checken of je een
bevestigingsmail hebt gekregen dan mag je er zeker
van zijn dat ik het goed heb aangekregen.

OPENINGSUREN
Ma : 8.30-12.30/13.30-17.00 uur
Di : gesloten
Woe: 8.30-12.30/13.30-17.00 uur
Do:8.30-12.30/13.30-17.00 uur
Vrij:8.30-12.30/13.30-17.00 uur
Zat: 8.00-16.00 uur

