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Barbecuen wordt
een feest met...

VLEES, VIS, VEGETARISCH… VOLOP KEUS!
De keuze is reuze. Hamburgers, drumsticks, spiezen,

ASSORTIMENT EN PRIJZEN

saté’s, spareribs, worsten, rundersteaks, karbonades…
Teveel om op te noemen. Allemaal vlees van eigen
boerderij! Bij ons kunt u zelf uw vleespakket samenstellen,
en-klaar pakketten. Dat kan natuurlijk ook. Daarnaast
sauzen en houden we ook rekening met gasten die liever

z’n allen smullen van gegrild
vlees, frisse salades, kruidenboter, stokbrood en koele
drankjes, dat is puur genieten!
Natuurlijk is een goede voorbereiding
van groot belang. Slagerij de Schrans
en Topslijter De Schrans hebben
alle ingrediënten voor een waar
smulfestijn in huis. Dat is wel zo
gemakkelijk. Zeg nu zelf, waarom
moeilijk doen als het ook makkelijk
kan? Wij laten u zorgeloos genieten
en bezorgen alles bij u op de zaak of
aan huis. Barbecues, frisse salades,
vers fruit, lekker vlees, vegetarische
producten, stokbrood, sauzen...
Zeg het maar.

€ 1,89

Botersaté

Voor hen stellen we graag een speciaal pakket samen.

is altijd gezellig. Lekker met

€ 1,89

Saté

vegetarisch willen barbecuen of graag vis willen eten.

Binnen of buiten, barbecuen

€ 1,75

Kipshaslick

heeft u volop keus in salades, bijzondere marinades en

van een barbecue party?

€ 1,75

Shaslick

maar misschien voelt u meer voor onze handige kant-

Feestje bouwen? Wat dacht u

€ 2,59

Provençaalse rundersteak

€ 1,75

Hawaï spies

BORDEN, BESTEK, GLAZEN, SERVETTEN, EEN PARTYTENT
OF MUZIEKINSTALLATIE; ALLES COMPLEET VERZORGD!

€ 1,75

Golfstick

Eén ding is zeker. Wanneer u Slagerij de Schrans uw

€ 0,90

Voorgebraden hamburger

BBQ feest laat verzorgen, bent u verzekerd van succes.
Zowel wat het smakelijke eten, als de presentatie betreft.

€ 0,90

BBQ worst

Maar, we gaan nog een stapje verder! We regelen ook

€ 1,49

Gemarineerde karbonade

€ 1,89

Gemarineerd filetlapje

€ 0,90

Voorgebraden drumstick

€ 1,99

Chimmie Churrie spies

€ 1,59

Gemarineerde kipfilet

€ 1,25

Voorgebraden sparerib
Genoemde prijzen per stuk

GRATIS BBQ!
Bij besteding boven € 125,- leveren wij de BBQ gratis!

graag de andere ‘ingrediënten’ die bij een BBQ horen.
Denk aan borden, bestek, glazen, servetten, statafels
en zelfs de partytent of de muziekinstallatie. Ook voor
de catering kunt u bij ons terecht.

BIJ EEN GEZELLIGE BBQ HOREN OOK LEKKERE DRANKJES
Die regelt Topslijter de Schrans voor u. Frisdrank, gezonde
sapjes, een volle rode wijn of een droge witte, een
sprankelende rosé, een heerlijke mix of een steenkoud
biertje? Met Topslijter de Schrans kunt u alle kanten op.
Zo leveren we ook een mobiele biertap.
U bestelt bij ons wat u ongeveer nodig hebt. Op de dag
van uw barbecue party bezorgen we uw bestelling en de
volgende dag halen wij alles weer op. De onaangebroken
flessen en vaatjes bier gaan probleemloos retour.

EÉN AANSPREEKPUNT, DAT IS WEL ZO MAKKELIJK
Of het nu om hapjes, drankjes, een biertap of partytent
voor uw BBQ gaat, u heeft met één aanspreekpunt te
maken. Eén telefoontje is genoeg en wij zorgen er voor
dat uw BBQ een succes wordt. Meer weten?
Bel vandaag nog met Johannes Hoekstra 058-2139072!

PAKKET ‘TROPICAL’
Een tropische verrassing!

€ 6,95 p.p.

hawaïspies - shaslick - saté - hamburger - 2 spareribs

‘SCHRANS’ PAKKET
Schransen op z’n best

€ 6,95 p.p.

shaslick - hamburger - saté - barbecueworstje - karbonade

PAKKET DE ‘LUXE’

€ 12,95 p.p.

Een mix van de lekkerste barbecue specialiteiten!

SALADES

v.a. € 0,
Overheerlijke sauzen maken een barbecue helemaal af!
Vraag naar het uitgebreide assortiment.

SAUZEN

STOKBRODEN

saté v.d haas - haasfilet - chimichurrispies

Diverse soorten

Ideaal voor de kinderen!
barbecueworstje - drumstick hamburger

€ 2,95 p.p.

2,50 p.p.

Bij barbecuen hoort een lekkere salade!
Keus uit diverse salades, o.a. fruitsalade rundvleessalade - smulsalade - kartoffelsalade scharrelsalade - diverse rauwkostsalades

Provencaalse rundersteak - lamskotelet

PAKKET ‘KIDS’

v.a. €

KRUIDENBOTER

75 p.p.

€ 1,50 p.s.
€ 1,25 per 100 gram

