
Barbecue
In combinatie met een van onze bbq pakketten of voor mini-
maal € 200,00 aan los bbq vlees, kunt gratis gebruik maken van 
een van onze barbecues of pannen. Alleen gas of kolen, bezor-
gen en schoonmaken wordt in rekening gebracht.  

Gasfles per bbq   € 8,50
Kolen per bbq  € 12,50
Schoonmaakkosten per bbq  € 10,00
Bezorgen en ophalen bbq in Genemuiden  € 10,00
Bezorgen en ophalen binnen straal van    € 20,00
ca. 10 km rond Genemuiden
Bezorgen en ophalen buiten straal van  € 20,00
10 km rond Genemuiden   plus  € 0,50 per gereden km
  
Bezorgen gebeurt zoveel mogelijk binnen onze openingstijden. 
Andere tijdstippen alleen in overleg.  
  
Heeft u koelruimte tekort, dan kunt u koelboxen van ons 
gebruiken. Hierin blijft uw bestelling 12 uur gekoeld. Hierbij 
geldt wel op = op.  

Contact
Gildeslager van Ingen
Havenplein 3c
8281 EV Genemuiden
038-3855113
www.slagerijvaningen.nl
info@slagerijvaningen.nl

Barbecue specialiteiten 
Prijzen zijn per stuk, niet op schaal opgemaakt.

Rund
Hamburger
Megaburger
Salsaspies
Biefstuk gemarineerd
Rib-eye steak
Entrecôte
Kebabspies
Biefspies Indonesian

Kip
Kipfilet gemarineerd
2 kipsaté stokjes
Hawaïspies
Kip-ribs
Drumstick
Super kipsaté
Kip op stok

Varken
Karbonade gemarineerd
Gemarineerd filetlapje
Genemuider rib
Shaslick (van varkenshaas)
Spare-ribs (±175 gr)
Varkenhaas peper seasalt
Gemarineerd speklapje
Bbq worst
Bourgondische bbq worst
Super varkenshaassaté
Grillburger
2 varkenssaté stokjes

Lam
Lamskotelet gemarineerd
Lamssaté
Lamsbrochette

Vis
Garnalenspies
Zalmspies
Zalmshaslick
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€ 1,39
€ 1,80
€ 2,05
€ 2,50
€ 2,95
€ 2,95
€ 1,45
€ 2,35

€ 1,59
€ 1,39
€ 1,95
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,65
€ 1,95

€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,99
€ 1,95
€ 2,59
€ 1,25
€ 1,10
€ 1,39
€ 2,59
€ 0,95
€ 1,50

€ 1,95
€ 2,25
€ 2,35

€ 2,29
€ 2,95
€ 2,95



Vegetarisch  Prijzen per stuk, niet op schaal opgemaakt
Hamburger
Oosterse champignonspies
Groentepakketje
Groentespies Argentinia

Stokbrood  Prijzen per stuk
Stokbrood wit
Stokbrood bruin
Boeren stokbrood
Italiaans stokbrood
Snijden, meerprijs per stokbrood
Kruidenboter bakje

Salade  Prijs per persoon, vanaf 8 personen
Scharrelsalade
Rundvleessalade
Kartoffelsalade
Pasta - rauwkostsalade
Rauwkostsalade koekoek 

Sauzen  Prijzen per stuk
Verse uiensaus
Piri piri saus
Smulsaus
Knoflooksaus
Satésaus kant-en-klaar

Diversen  Prijzen per stuk
Bestekset wegwerp
(mes, vork, servet en 2 bordjes)
Bestekset wegwerp luxe
Houtskool
Briketten zak 5 kg

BBQ Pakketten

Barbecue speciaal 
Voor de echte liefhebber! Uit de volgende lijst kiest u 5 stuks 
vlees p.p., kan ook gesorteerd.

Barbecue luxe
Dat is lekker smullen! Dit pakket bestaat uit lekker smulvlees. 
Uit de volgende lijst kiest u 4 stuks vlees p.p.,  
kan ook gesorteerd.

Barbecue populair 
Dit pakket is de basis van uw barbecuefestijn. Uit de 
volgende lijst kiest u 4 stuks vlees p.p., kan ook gesorteerd.

Barbecue salade buffet
Bij elk bbq pakket is het bbq salade buffet verkrijgbaar.
Het buffet bestaat diverse salades, sauzen en stokbrood met 
kruidenboter. De hoeveelheid is gebaseerd op een goede eter.
Het bbq salade buffet bestaat uit:

Groepsbarbecue 'Havenplein'
Dit pakket is uitstekend geschikt om lekker met de hele
straat of club te barbecuen! Uit onderstaande lijst kiest u 4 
stuks vlees p.p., kan ook gesorteerd.

Kids barbecue
Speciaal voor kinderen, 3 soorten kiezen uit:

Biefspies Indonesian
Kebapspies
2 kipsaté stokjes
Hawaïspies / kipshaslick
Drumstick gegaard
Gemarineerde kipfilet

Gemarineerd speklapje
Gemarineerde karbonade
Barbecue worstje
2 varkenssaté stokjes
Shaslick 

Rundvleessalade
Scharrel-eisalade
Rauwkostsalade ‘koekoek’
Pasta - rauwkostsalade
Satésaus
Piri piri saus

Smulsaus
Knoflooksaus
Stokbrood
Zelfgemaakte kruidenboter
Bestekset (bord, mes en vork 
en servet)

Kipburger voorgegaard
2 kipsaté stokjes
Drumstick
Barbecue worstje
Grillburger
2 varkenssaté stokjes
Gemarineerd speklapje
Gemarineerde karbonade
Kipfilet gemarineerd

Huzarensalade
Scharrelsalade
Rauwkost
Stokbrood met kruidenboter
Satésaus, smulsaus en 
  knoflooksaus
Bestekset
BBQ + gas + schoonmaken

Kipsaté stokje
Drumstick voorgegaard
Grillburger

Frikandel
Triospies

Entrecôte / biefstuk gemar.
Biefspies Indonesian / 
  salsaspies
Super kipsaté
Kip op stok / kip-ribs
Kipfilet mystery
Genemuider rib

Gemarineerde karbonade
Shaslick / super 
  varkenshaassaté
Spare-ribs / gemar. speklapje
Bourgondische bbq worst
2 varkenssaté stokjes
Garnalenspies / zalmspies

Bief salsaspies
Entrecôte
Runder hamburger
Biefstuk gemarineerd
Biefspies Indonesian
Super kipsaté
Kipfilet mystery
Kip op stok
Super varkenshaassaté

Varkenhaasspies peper 
  seasalt
Genemuider rib
Bourgondische bbq worst
Spare-ribs
Lamskotelet
Garnalenspies
Zalmspies

 per persoon € 6,95
 compleet met bbq salade buffet p.p. € 13,45 
 vanaf 10 personen

 Wilt u het bbq saladebuffet los of voor extra personen
 bestellen? Dat kan! Prijs per persoon € 6,50

 per persoon € 3,00
 compleet met bbq salade buffet (aangepaste hoeveelheid) 
 per persoon € 5,75 
 vanaf 5 personen

 exclusief bezorgen
 minimaal 10 personen
 10-24 personen € 14,50
 25-40 personen € 13,25
 41-50 personen € 11,95
 vanaf 51 personen € 9,95

 per persoon € 10,25
 compleet met bbq salade buffet p.p. € 16,75 
 vanaf 10 personen

 per persoon € 11,50
 compleet met bbq salade buffet p.p. € 18,00 
 vanaf 10 personen

€ 1,50
€ 1,25
€ 1,50
€ 1,50

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,85
€ 1,75
€ 0,25
€ 1,49

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,15
€ 1,50
€ 1,00

€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 4,15

€ 0,50

€ 0,90
€ 5,95
€ 6,95


