Compleet verzorgd

Ambachtelijk Bedrijf

Alles in huis
Om uw barbecue compleet te maken
is het mogelijk verschillende artikelen
bij ons te huren. We maken het u graag
gemakkelijk. De prijzen en voorwaarden
vindt u hieronder.

Slagerij Blokhuis is een vol ambachtelijk
en modern bedrijf. Wij zijn ambachtelijk
omdat wij zelf nog slachten. De
runderen en varkens worden door
ons zelf geselecteerd bij enkele vaste
boeren uit de regio, waardoor wij weten
dat de dieren goed verzorgd zijn.
Doordat de runderen en varkens bij ons
worden geslacht en verder worden
verwerkt, bent u verzekerd van een
lekker en eerlijk stukje vlees.
In onze ambachtelijke worstmakerij
worden bijna al onze vleeswaren zelf
gemaakt. Ook treft u in ons assortiment
maaltijden, salades, sauzen, broodjes
en snacks aan.

• Gasfles € 10,00
• Pan/barbecue € 25,00 borg.
Dit bedrag krijgt u terug indien
de pan/barbecue schoon en
onbeschadigd retour komt.
• Servies kan gratis worden
meegeleverd. Graag vroegtijdig
aangeven. Indien de borden en
bestek niet schoon worden
teruggebracht brengen wij
€ 0,75 p.p. in rekening. Bij breuk of
verlies brengen wij € 1,50 per stuk in
rekening.
• Plastic bord, bestek en servetten
(2 sets/p.p.) € 0,95 p.p.

Smaakvol
barbecuefeest
Vleesspecialiteiten * Salades * Sauzen * Partijen

Kortom keuze genoeg, mocht er toch
nog iets zijn wat u mist, laat het ons
weten. Bij ons is van alles mogelijk!

Gildeslager Blokhuis
Brinkstraat 65, Denekamp
T (0541) 35 15 20
www.blokhuis.gildeslager.nl

Een smaakvol barbecue feest met uw Gildeslager
Barbecue Pakket Populair
•
•
•
•

Karbonade
Speklap
Saté
Worstje

Per persoon

•
•
•

4.75

Barbecue Pakket Standaard
•
•
•
•
•

Karbonade
Speklap
Saté
Worstje
Shaslick

Per persoon

Karbonade
Speklap
Filetlapje
Pepersteak
Shaslick
Saté

Per persoon

6.00

Saté
Kip-Cariben
Mixed Grill
Runderspies Avignon

Per persoon

4.00

Per persoon

•
•
•

7.50

3.00

•
•
•

7.00

•
•

• Spareribs

• Speklap gemarineerd

• Entrecote

• Kip-Cariben
• Mixed Grill
• Pepersteak

Worstje
Saté
Speklap
Grilschijf
Golfspies

• Golfspies
• Kip-Ananas

5.00

Onze eigen huisgemaakte
huzarensalade
Masurische Karfoffelsalade
Rauwkost
2 sauzen naar keuze;
knoflook-, ravigotte-,
cocktail-, joppie-, beenham-,
of zigeunersaus.
Stokbrood
Bakje kruidenboter

Per persoon (vanaf 4 personen)

Extra Stokbrood

• Saté

• Runderspies

Saladepakket
•

• Spekstokje

• Shaslick

Worstje
Saté
Speklap

Tienerpakket
•
•
•
•
•

• Gemarineerde Karbonade

• BBQ worstje

Kids-Pakket

Per persoon

Spiesenpakket
•
•
•
•

Shoarma
Biefreepjes
Kipblokjes

Per persoon

Barbecue Pakket Luxe
•
•
•
•
•
•

BARBECUESPECIALITEITEN

Roerbak Festival

• Grillschijf

NIEUW - GRILL!
Nieuw in ons assortiment, een prachtige grill.
Vraag ernaar voor meer informatie en prijzen!

3.50

€ 1,75

(vooraf bestellen)
Prijzen onder voorbehoud.
Pakketten op schaal vanaf
4 personen.

De Mega-spies bestaat uit diverse gegaarde
vleessoorten, het voordeel is dus dat het vlees
altijd gaar is. De Mega-spies wordt boven een op
lavastenen brandende barbecue geplaatst. U kunt
het vlees zo van de spies snijden op uw bord of
nog iets aanbakken in de meegeleverde pan. De
Mega-spies kunt u bestellen vanaf 20 personen.

Dit is slechts een deel van ons assortiment.
Vraag naar de vele mogelijkheden of kom langs in de winkel
voor ons constant vernieuwende assortiment.
Mocht u speciale wensen of vragen hebben, dan kunt u
dit altijd met ons en onze medewerkers overleggen.
Wij adviseren u graag.

