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BBQ

Beste BBQ’er,
Voor u ligt de BBQ folder van Slagerij Arsenal. Het BBQ seizoen gaat weer van start en wat kan er niet gemist
worden op een perfecte zomeravond? Uiteraard een heerlijke BBQ met een ambachtelijk stukje vlees. Wilt u
voor het gemak een BBQ pakket of voor de gevorderde een mooi stuk vlees? Dan bent u bij Slagerij Arsenal op
het juiste adres.
Ook voor de verhuur van BBQ’s, partytenten, koelkarren, bestek en borden kunt u bij ons terecht. En organiseert
u een feestje? Wij komen bij u langs om de complete BBQ te verzorgen. Kom gezellig langs in onze vernieuwde
winkel om u te laten informeren. Maar bellen en mailen kan natuurlijk ook!
Wij wensen u de perfecte BBQ zomer...
Pieter de Bruin / Team Slagerij Arsenal

BBQ pakketten

Wij bezorgen GRATIS bij
bestedingen vanaf 100 euro
binnen een straal van 10 km

BBQ specialiteiten

BBQ standaard

BBQ populair

BBQ luxe

Standaard BBQ specialiteiten

portie saté
1 hamburger
1 BBQ worst
1 shaslick

portie kipsaté
1 hamburger
1 biefstukspies
1 filetlapje gemarineerd
3 salades naar keuze
3 sauzen naar keuze
stokbrood en kruidenboter

portie kipsaté
1 blackburger
1 pepersteak
1 varkenshaas medaillon
1 sparerib
3 sauzen naar keuze
3 salades naar keuze
stokbrood en kruidenboter

Hamburger, BBQ worst, filetlapje (gemarineerd), drumsticks gegaard, speklap (gemarineerd),
spareribs (gegaard), black burger, pepersteak.

€ 8,95 p.p.

BBQ junior
1 kipsaté
1 hamburger
1 BBQ worst

€ 3,95 p.p.

€ 14,95 p.p.

€ 19,95 p.p.

Spiesenparade
Shaslick (kip/varken), Hawaïspies, lamsspies, kalfsspies, pfefferspies, Spaanse spies, golfspies, vinkenspies,
kinderspies, ribeye spies, bavette spies, reuze kipspies, reuze biefstukspies, bistroshaslick, kip op stok,
kip gamba spies.

Luxe BBQ specialiteiten
Ribeye, entrecote (Black Angus), entrecote (Black Angus), picanha (Black Angus), tri tip (Black Angus),
Côte de Boeuf, bavette, tomahawk steak, porc belly, Boston butt, flat iron steak, lamsracks, lamskoteletten.

Salades
Pasta penne salade, huzarensalade,
kartoffelsalade, fruitsalade, zalmsalade,
diverse rauwkorstsalades.

Sauzen
Knoflooksaus, zigeunersaus, saté saus,
cocktailsaus, kerrysaus.

Wij hebben trouwens ook
smaakvolle producten voor vegetariërs.

Neem ook eens een kijkje op onze vernieuwde website: slagerijarsenal.nl

