UW SLAGER LINDERMAN
Alles voor de lekkerste BBQ!

BESTEL ONLINE
Bestel makkelijk en snel in onze
webshop: slagerijlinderman.nl

BARBECUE VOOR IEDEREEN!
Maak jouw barbecue bijzonder met de specialiteiten van Uw Slager. Of je nu gaat voor
een traditioneel spiesje, een menu of liever culinair wil uitpakken met een bijzonder
groot stuk vlees die meerdere uren op de barbecue gegaard moet worden. Uw Slager
heeft alles in huis om van jouw barbecue een waar feest te maken.

Twentse BBQ

BBQ Pinokkio

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gemarineerde karbonade
Gekruide speklap
Satéstokje
Barbecueworstje
Runderhamburger
per persoon

6.95

per persoon

3.50

Royal Class BBQ

King size BBQ
•
•
•
•
•

Barbecueworstje
Satéstokje
Hamburger
Leuke verrassing!!

•
•
•
•
•

Boswachtersteak
Gekruide speklap
Runderhamburger
Spareribs
Barbecueworstje
per persoon

Biefstukspies
Boswachtersteak
Spareribs
Gekruide speklap
Satéstokje

7.50

per persoon

9.25

BBQ Deluxe
•
•
•
•
•

Gemarineerde garnalenspies
Gemarineerde biefstuk
Pulled beef sleetje met hickorysaus
Jalapeno-cheddar worstje
Varkenshaasmedaillonsspies
per persoon

10.75

MAAK JOUW BARBECUE

COMPLEET!
Wat is er nou fijner dan een mooie zomerdag
afsluiten met een barbecue! Maak je barbecue gemakkelijk compleet met ambachtelijke
opgemaakte salades, heerlijke bijgerechten,
stokbrood en sausjes, wel zo gemakkelijk!

Pluspakket

Pluspakket extra

Maak uw barbecue compleet met het
pluspakket extra!

Bestaande uit:
• Eigengemaakte rundvleessalade
• Eigengemaakte beenhamsalade
• Huisgemaakte kruidenboter
• Stokbrood
• Verse rauwkost
• Frisse pastasalade
• Diverse sauzen
per persoon

Maak uw BBQ compleet met het pluspakket,
lekker en makkelijk!

Bestaande uit:
• Eigengemaakte rundvleessalade
• Eigengemaakte beenhamsalade
• Huisgemaakte kruidenboter
• Stokbrood
• Diverse sauzen
per persoon

Pluspakket de luxe

Maak uw barbecue compleet met het
pluspakket, bijzonder lekker en luxe!
Bestelbaar vanaf 20 personen.

2.95

Vers Fruit

Maak uw barbecue compleet met lekker vers
en gezond fruit!
per persoon

3.95

1.25

Bestaande uit:
• Opgemaakte rundvleessalade
• Opgemaakte beenhamsalade
• Huisgemaakte kruidenboter
• Stokbrood
• Verse rauwkost
• Frisse pastasalade
• Diverse sauzen
per persoon

4.95

BBQ mix 4 stuks vlees p.p.

Wij stellen een mooie mix van 8 soorten vlees
voor je samen o.b.v. 4 stukjes vlees p.p. (bijv.
voor 20 personen ontvangt u van iedere soort
10 stuks). Bestelbaar vanaf 4 personen.

De mix bestaat uit:
• Varkenssaté
• Gemarineerde biefstuk
• Gemarineerde karbonade
• Gekruide speklap
• Runderhamburger
• Barbecueworstje
• Kipschijf
• Boswachtersteak
300 gram p.p. salades:
Huisgemaakte rundvlees- en beenhamsalade,
verse rauwkost en frisse pastasalade.
Sauzen/brood:
Satésaus kant-en-klaar, knoflooksaus,
cocktailsaus, remouladesaus, huisgemaakte
kruidenboter en stokbrood
per persoon

9.95

BBQ mix 5 stuks vlees p.p.

Wij stellen een mooie mix van 10 soorten
vlees voor je samen o.b.v. 5 stukjes vlees p.p.
(bijv. voor 20 personen ontvangt u van iedere
soort 10 stuks). Bestelbaar vanaf 4 personen.

De mix bestaat uit:
• Varkenssaté
• Gemarineerde biefstuk
• Gemarineerde karbonade
• Gekruide speklap
• Kip Culinair
• Runderhamburger
• Barbecueworstje
• Spareribs
• Kipschijf
• Boswachtersteak
300 gram p.p. salades:
Huisgemaakte rundvlees- en beenhamsalade,
verse rauwkost en frisse pastasalade.
Sauzen/brood:
Satésaus kant-en-klaar, knoflooksaus,
cocktailsaus, remouladesaus, huisgemaakte
kruidenboter en stokbrood
per persoon

11.95

BEZORGING EN VERHUUR
Huur borden & bestek p.p. 0.25 BBQ met gas huren p.p. 0.40

Porseleinen borden bestek en servetten
(zelf schoonmaken)

Vanaf 20 personen. Barbecue huur is
gratis, u betaalt alleen voor het gebruik
van gas.

Schoonmaak
Huur borden & bestek p.p. 1.00 Bezorgen 15.00

Inclusief schoonmaak

Vanaf Weerselo; max 20km

Schoonmaak 15.00

Ophalen 15.00

Barbecue, koelbox en schalen

Wij kunnen ook alles weer bij u thuis
ophalen

BBQ All-in

Compleet genieten! Inclusief gasbarbecue,
porseleinen borden en bestek, 5 stukken vlees
p.p. salades, sauzen en stokbrood. Bestelbaar
vanaf 20 personen.

De mix bestaat uit:
• Varkenssaté
• Gemarineerde biefstuk
• Gemarineerde karbonade
• Gekruide speklap
• Kip Culinair
• Runderhamburger
• Barbecueworstje
• Spareribs
• Kipschijf
• Boswachtersteak

Paul’s BBQ favorieten

Groot stoer stuk barbecuevlees, van eigen
slachting!

• Bavette
• Picanha
• Côte de Boeuf
• Entrecôte
• Rib-eye

300 gram p.p. opgemaakte salades:
Huisgemaakte rundvlees- en beenhamsalade,
verse rauwkost en frisse pastasalade.

• T-bone

Sauzen/brood:
Satésaus kant-en-klaar, knoflooksaus,
cocktailsaus, remouladesaus, huisgemaakte
kruidenboter en stokbrood
Inclusief:
Gasbarbecue inclusief gas, porseleinen
borden & bestek, barbecuetang, koelbox,
opscheplepels, broodmes, plank en mand,
schoonmaak.
Bezorgen:
Vanaf Weerselo; max 20km. € 15,Ophalen:
Wij kunnen ook alles weer bij u thuis ophalen
€ 15,per persoon

13.95

Vers Fruit

Maak uw barbecue compleet met lekker vers
en gezond fruit!
per persoon

1.25

CHEF’S BBQ SELECTION
Culinaire barbecue gerechtjes in handige aluminium barbecue schaaltjes. Zeer
gevarieerd, bijzondere smaak variaties en bovendien erg gemakkelijk. Zet de
bakjes 15 minuten op een afgedekte barbecue van 180 graden celsius.

Gevulde
champignon

Gepofte
aardappel

Krieltjes in
knoflookolie

Met cheddar kaas

400 gram per bakje

vega

per bakje

2.75

Mediteraans
groenteschaaltje
met aardappeltjes

vega

per bakje

3.95

Pulled Pork

Met hickory saus,
350 gram per bakje

met geraspte kaas, tomaat
en chutney van rode ui

vega

per bakje

2.95

Pulled Beef

Met hickory saus,
350 gram per bakje

350 gram per bakje

vega

per bakje

2.75

per bakje

5.95

per bakje

5.95

Hele zalmfilet op rookplankje

VIS SPECIALITEITEN
Tonijnspiesjes per stuk 2.75
Naturel of gemarineerd

Botervisspiesjes per stuk 2.75

Gemarineerd

per stuk

29.

50

Zalmspiesjes per stuk 2.75
Naturel of gemarineerd

Garnalenspiesjes per stuk 2.25
Tijgerganaal per stuk 1.25

Kop en staart bodypeeled aan spies

Verse zalmmootjes
125 gram per stuk

per stuk

3.25

Gamba’s 10 stuks 6.95
In knoflook

DAGELIJKS VERS VAN

geur is al
Alleen de aanbaar!
onweerst

BOURGONDISCHE REUZENSPIES
Overheerlijke vleesspecialiteiten aan een roterende reuze spies

Verras uw gasten met een mix van overheerlijke vleesspecialiteiten. Leuk alternatief voor de
traditionele barbecue! Bij slecht weer is de roterende spies makkelijk in een tent of hal te plaatsen.
Beschikbaar vanaf 30 personen.

De roterende spies wordt knapperig gegrild en wordt gevuld met:
• Malse kipfilet met verse pepertjes
• Varkensprocureur rollade
• Bourgondisch gehakt met lente-ui
• Originele Twentse beenham
(onze absolute topper)
• Texaans spek

Bourgondische reuze spies
Inclusief:
• Stokbrood
• Kruidenboter
• Twee soorten opgemaakte salades
• Diverse sauzen
Onze service:
• Porseleinen borden en bestek
• Bezorgen en ophalen (tot 20 kilometer)
• Schoonmaken
• Een volle gasfles
• Koelbox
per persoon

13.50

Bourgondische reuze spies
uitgebreid als compleet buffet
Warme groente:
• Verse champignons in kruidenboter
• Witlof met ham, kaas en hollandaisesaus
• Gebakken aardappeltjes met spek
Extra salades:
• Verse rauwkostsalade
• Frisse huisgemaakte pastasalade
Vers afgebakken brood:
• I.p.v. stokbrood een luxe broodmand met
verschillende Bourgondische broden
• Inclusief mes en snijplank
per persoon

15.00

Uw Slager Linderman Slagers sinds 1935
Binnenhof 29, 7608 KH Almelo
0546-863300
info@slagerijlinderman.nl

Abdijweg 48, 7595 XP Weerselo
0541-661642
info@slagerijlinderman.nl

