Tapas Barbecue/grill

Reuze-pan Party de luxe
300 gram vlees per persoon
• Kalfsreepjes Olivia
• Argentijnse Biefstukreepjes
• Kalkoenreepjes cajun
• Cowboyreepjes (varkens)

De grill mag weer aan! Als de BBQ eenmaal lekker warm is, gaat er natuurlijk
niets boven een heerlijk stukje kwaliteitsvlees op het rooster. Wij voorzien je
graag van de meest heerlijke BBQ producten. Ontdek ons assortiment en vraag
gerust naar al onze mogelijkheden.
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Party Pan

Aangevuld met:
• Gesneden ui, paprika en champignons
• Huzarensalade en 2 rauwkostsalades
• Fruitsalade
• Krieltjes
• Diverse soorten stokbrood
• 3 sauzen, kruidenboter en bakolie
Per persoon

Gevarieerd
• Biefspiesje
• Mini scampispies
• Shaslickje
• Sateetje
• Kipspiesje (gaar)
• Engels spiesje
• Wave-je (kip)
• Hawaiispiesje
• Spareribje (gaar)
• Mini drummetje (gaar)
• Varkenshaas medaillon
• Spekfakkeltje
• Yakitori
10 stuks

200 gram vleessnacks + dipsaus
• Gegrilde kippenvleugeltjes
• Gebraden gehaktballetjes
• Gegrilde spareribs
• Satéspiesjes
per persoon
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• Vanzelfsprekend presenteren we al uw vlees
overzichtelijk op grote schalen. Uw groentes
zijn al voorgesneden.
• Als u tijdig reserveert, kunt u gebruik maken
van een koelbox.
• Gegarandeerd 24 uur gekoeld.
• Reuze-pan is gratis te leen, vanaf 20 personen.
• De kosten van het gas zijn € 15, -

Vanaf 15 personen is de Party Pan gratis te
leen. In 20 minuten is alles warm en blijft
het warm.

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Reef, keurslager
Heuvel 31, Geldrop
Tel. 040-285 57 77
www.reef.keurslager.n

Be stel
ge makkelijk
in onze
webshop!

BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR MEER RECEPTEN

Studenten Pakket
• BBQ-worst
• Hamburger
• Gemarineerd speklapje
• Kipsaté (gilde)
Per persoon
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BBQ Pakket Populair
• Steak de Provence
• Kipspies XXL
• Hamburger
• Argentijnse Biefspies
Per persoon

800

BBQ Pakket Exclusief
• Varkenshaas medaillon
• Lamsrack
• Argentijnse Biefspies
• Varkenshaassaté
• Scampispies
Per persoon

Maak uw eigen keuze:

Pakket compleet
• Huzarensalade
• Rauwkostsalade
• Rattasalade
• Satésaus
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Breekbrood
• Kruidenboter
Per persoon
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Toetje
• Vers fruit salade of
• Grill banaan speciaal

1398

BBQ pakket Americain
• Sparerib
• Rib-eye
• Megaburger
• Oerhammetje
Per persoon

1198

Deutsche BBQ
• Bayrische Weisswurst
• Holzfällersteak
• Hamburger
• Pfeffersteak
Per persoon
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Per persoon

139

Levering
• Los verpakt of op grote schalen.
Als u tijdig reserveert, kunt u
gebruik maken van een koelbox.
• Gegarandeerd 24 uur gekoeld.
• Barbecue is gratis te leen vanaf
10 personen. U heeft de keuze
uit een gas - of een traditionele
houtskoolbarbecue.
• Kosten voor gas bedragen € 15, -.
Voor een houtskoolbarbecue
kunnen we makkelijke
aansteekbriketten leveren
(1½ uur brandtijd).
• Liever niet afwassen of onvoldoende servies in
huis? U kunt porseleinen borden + rvs mes en vork
in pochette huren. € 0,75 per couvert.
• We adviseren 1½ x het aantal personen te nemen.
• Heeft u graag iemand om voor u te BBQ'en? Dat
kan voor € 75,- tot 50 personen. Alles wordt
klaargezet en er wordt +/- 2 uur gebakken en het
wordt weer opgeruimd.

Hollandse steak (100% rund)
BBQ-worst
Biefburger
Hamburger
Mexicaanse schijf
Drumstick (gegaard)
Oer-hammetje (gegaard)
Lamsspiesen
Gemarineerde lamsfilet
Lamsrack
Lamskarbonade
Snel schuitje
Kip Yakatori Spies (gegaard)
Kip spies (gegaard)
Kip of varkens sjasliek
Kip op stok
Bavette
Gemarineerde kipfilet
Engels ontbijt rolletje
Italiaanse spies

Cadeautip
ager
De Keursl t
ar
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Berner Würstle (gegaard)
Argentijnse biefspiesen
Gemarineerde Ribeye
Gekruide entrecote
Kalkoen Brochettes
T-bone steak
Souflaki steak
Spareribs (gegaard)
Varkenshaassaté
Fricandeausaté
Houthakkersteak
Tomahawk
Procureur
Steak de Provence
Scampi-spies (gegaard)
Zalmmoot
Witvis-schuitje
Chevapcici-burger
Kip-varkenshaassaté
Gemarineerde varkensfilet
Spies (vegetarisch)
Hamburger (vegetarisch)
Gevulde banaan (vegetarisch)
Saté (vegetarisch)

