ZOMER 2022

BBQ PAKKETTEN
PAKKET easy

€ 4,95/pers.

PAKKET summer

€ 5,20/pers.

BBQ worst
Kipsaté
Gekruide rib

Chipolata
Gemarineerde kipfilet
Sneetje buikspek
BBQ burger

PAKKET fijnproevers
Vanaf 6 personen
Vispapillot van het huis
Witte pens
Kippenbrazade
Côte à l'os

€ 11,95/pers.

PAKKET fine

€ 7,20/pers.

PAKKET voor kids

€ 2,70/pers.

APEROPAKKET

€ 3,45/pers.

Kleinere stukjes, proef meerdere soorten.
BBQ burgertje
Scampi spiesje
Chipolata
Rundssaté
Kalkoenbrazade
Lamskotelet

Chipolata
Balletjes saté

Spekfakkel
Apero saté deluxe
Scampi-saté (2st.)

BESTEL HIER !

BARBECUE
HAPJES

Spekfakkel
Grillworst-saté
Apero kippenboutje
Balletjes saté (2st.)
Brazade van kip
Apero saté deluxe
Mini-worstjes saté (3st.)
Scampi-saté (2st.)

VLEES

€ 1,10/st.
€ 1,20/st.
€ 0,50/st.
€ 0,90/st.
€ 0,90/st.
€ 1,40/st.
€ 1,20/st.
€ 1,60/st.

"Bereidingsadvies krijg
je er gratis bij!"

Chipolata
Merguez
BBQ worst
Witte pens
Witte pens special (spek & kaas)
BBQ burger
Balletjes saté
Buikspek
Gegrild BBQ-spek (voorgegaard)
Varkenshaasje met spek (2st./saté)
Gemarineerde varkenssaté
Gekruide rib

€ 1,60/st.
€ 1,85/st.
€ 1,20/st.
€ 1,80/st.
€ 2,00/st.
€ 1,35/st.
€ 1,50/st.
€ 1,30/st.
€ 1,50/st.
€ 2,50/st.
€ 2,50/st.
€ 2,50/st.

Gekruide kipbout
Kipsaté
Kalkoensaté
Gemarineerde kipfilet (130 à 150gr)
Kippenbrazade

€ 1,25/st.
€ 2,60/st.
€ 2,80/st.
€ 1,85/st.
€ 1,45/st.

"Door te kiezen voor vlees dat in de streek
gekweekt wordt houden we de keten tot bij
u, onze klant, zo kort mogelijk.
Wij kopen ons vlees aan in karkas, alles
wordt binnenshuis versneden. Uit respect
voor de natuur krijgt elk stukje vlees zijn
bestemming en laten we niets verloren
gaan."
Leander

Heeft u al eens gedacht aan een fondue,
gourmet of teppanyaki in de zomer?
Gezellig tafelen kan ook buiten!

MEAT LOVER!

Meat lover burger (130gr) € 1,90/st.
Steak van het huis (150gr) € 3,90/st.
BBQ saté
€ 2,90/st.
Côte à l’os
€ 26,90/kg.
Rood ras van West-Vlaanderen.
Tijdens het BBQ seizoen hebben we
meerdere runderrassen in de toog.

Andere specialiteiten
Lamskotelet
Lamskroontje
Mixed saté
Scampi saté (5st.)
Vispapillot (300gr.)

€ 29,95/kg.
€ 43,50/kg.
€ 3,10/st.
€ 3,99/st.
€ 5,90/st.

FEESTJE, KLEIN
OF GROOT?

Meat lover burger, broodje,
€ 3,65/st.
salade, tomaat, rode ajuin,
authentieke barbecuesaus (vanaf 8 st.)
Warme beenham in een
€ 3,15/st.
ovenbroodje, met koude groenten en
koude sauzen (vanaf 8 st.)
BBQ worsten (vanaf 25 st.)
€ 0,95/st.
Meat lover burger (vanaf 25 st.)
€ 1,75/st.

"Materiaal of bediening nodig?
Vraag naar de mogelijkheden!"

GROENTEN & BIJGERECHTEN
Groenten: basic

€ 1,80/pers.
Gemengde salade, tomaatjes en worteltjes

Groenten: normaal

€ 3,50/pers.
Gemengde salade, tomaatjes , worteltjes,
komkommer en boontjes

Koude pastasalades

Barbecuesalade
Italiaanse pastasalade met
parmaham
Taboulé
Granny smith salade met
gerookte zalm
Caraïbische pastasalade
Pastasalade tomaat-mozzarella

Aardappelen

Krieltjes met spek
Aardappel in de schil met
kruidenboter
Aardappelsalade

min. 500gr/soort
€ 15,80/kg.
€ 15,95/kg.

€ 11,90/kg.
€ 16,95/kg.
€ 14,20/kg.
€ 13,40/kg.

€ 8,80/kg.
€ 1,20/st.
€ 8,50/kg.

Fris zomers buffet

€ 9,40/pers.

Vanaf 4 personen.
Babyleaf salade, wortels en
komkommers
Cerisekessalade
Cavaillonsalade
Topfitt-salade
Barbecuesalade
Keuze uit aardappel in de schil of
aardappelsalade
Borrelstokbrood

BBQ groentenpakket € 5,95/pers.
Vanaf 4 personen.
Pakket met koude groenten (normaal),
aardappelsalade en barbecuesalade.

BURGERPARTY !

Vanaf 4 personen
€ 14,00/pers.
De burgerparty bestaat uit 5 verschillende
huisgemaakte burgers, broodjes, koude
groenten, kazen en koude sauzen.
U kan de burgertjes klaarmaken op de
barbecue, op de teppanyakiplaat of
in de oven.

PAËLLA

Vanaf 4 personen
€ 19,90/pers.
Een traditionele paëlla bestaande uit
gamba’s, langoustines, mosselen,
rivierkreeftjes, kippendrumsticks, merguez
worstjes, chorizo en chipolattaworstjes.
Aangevuld met rijst en groenten.

TAPAS PARTYPAN

€ 12,50/pers (incl. huur toestel)

Vanaf 4 personen, tapas voor een hele avond!
Grillworstjes, apero kippenboutjes, stukjes witte pens, stukjes rib, gegrild spek, balletjes.
Aangevuld met 3 dipsausjes en borrelstokbrood

FEESTBUFFET
Vanaf 4 personen
Tomaat-garnaal
Eitje gevuld met krab
Sneetje gerookte zalm
Stukje gepocheerde zalm
Sneetje gerookte heilbot
Haringhapje met curry
Gerookte forelfilet
Gerookte zalmsalade
Gebakken scampispies

€ 23,90/pers.
Gebakken rosbief
Gebraden filet
Gekookte hamrol met asperges
Rauwe ham van het huis met meloen
Huisbereid kalkoenwit
Huisgemaakte pastrami met rucola
Aangevuld met groenten, fruit en
koude sauzen.

Bestellen kan telefonisch, via mail, in de winkel of gewoon via onze webshop!
Slagerij Leander | Lodorp 34 | 9880 Aalter
051 68 82 07 | info@slagerijleander.be

