
Wilt u een barbecue organiseren met 

uw school, bedrijf, familie, buurt- of 

sportvereniging? Wij kunnen de 

barbecue compleet voor u verzorgen. 

Exact zoals u het wilt hebben. Vraag 

ons naar de mogelijkheden zodat 

uw barbecue een feest wordt met de 

kwaliteit van onze specialiteiten.

Voor de echte fijnproever die 

eens iets anders op de barbecue 

wil, hebben wij volop variatie. 

Wist u dat wij regelmatig nieuwe 

specials maken? Heerlijke nieuwe 

producten van onze bekende 

ambachtelijke kwaliteit. Ook voor 

de barbecueperiode hebben wij 

regelmatig nieuwe producten voor 

op de gril. Ontdek de smakelijke 

mogelijkheden in onze winkel.

Een groot stuk vlees op de barbecue 

is heerlijk en het is gemakkelijker 

te bereiden dan u denkt. Met de 

lekkerste vleesspecialiteiten maakt 

u het buiten koken nog lekkerder. 

Een barbecue met deksel is ideaal 

voor het roosteren van een mooi 

stuk groot vlees. Daarmee krijgt 

u namelijk het meest smakelijke 

resultaat. Natuurlijk krijgt u van ons 

een bereidingsadvies zodat uw vlees 

op de juiste wijze bereidt kan worden.

Wij verzorgen het compleet! Wij hebben volop variatieTips voor de echte buitenkoks

Lekker... 

Grootvlees op de bbq!
Het adres voor de

groeps barbecue!
Wilt u eens iets anders 

op de barbecue?

DE ECHTE BBQ specialiteiten vindt 
u bij de ambachtelijke SPECIALIST!

Doelenstraat 12, Hilvarenbeek
telefoon 0135 - 051 331
info@slagerijmulders.nl
www.slagerijmulders.nl



De afgebeelde gerechten zijn bedoeld als sfeerbeeld en serveersuggestie en zijn geen exacte weergave 
van ons barbecue-assortiment.  Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.

Let op! Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen tijden het seizoen veranderen.

Met ons uitgebreide barbecue-assortiment kunt u naar 
wens uw eigen barbecue samenstellen. Alle producten zijn 
van ambachtelijke kwaliteit en supermals. Vertrouwde 
kwaliteit van de ambachtelijke specialist!

Per persoon

Pakket   Vis

19.95

* Gemarineerde  
 garnalenspies
* Gemarineerde scholfilet

* Gemarineerde visfilet
* Gemarineerde zalmfilet
* Inclusief All-in pakket

4 stuks vis per persoon 
verdeeld over de volgende soorten:

All-in   Pakket

Per persoon

Pakket   De Luxe

20.95

* Piri-piri kipfilet
* Pepersteak
* Gemarineerde zalmfilet

* Boswachtersteak
* Garnalenspies
* Inclusief All-in pakket

5 stuks vlees per persoon 
verdeeld over de volgende soorten:

All-in pakket bestaat uit:

* Satésaus
* Knoflooksaus
* Cocktail saus
* Huzarensalade
* Zomersalade
* Fitness salade
* Perzikschijfjes
* Stokbrood & kruidenboter

Barbecue & benodigdheden 
(mogelijk vanaf 20 personen)  
* Borden, bestek, tangen, servetten
* Barbecue of & gebruik van gasfles 
* Inclusief schoonmaken van de spullen
* Per persoon €1,50 

Bezorgen & ophalen van uw bestelling 
(mogelijk vanaf 20 personen)  
* Bezorgen en ophalen (in overleg)
* Bezorgen op zondag mogelijk tot 12:00
* Per persoon €1,50

Losse artikelen
* Huur barbecue & gebruik gas voor €45,-
* Huur wokpan & gebruik gas voor €45,- per stuk
* Borden en bestek per set van 5 voor €7,50
* Alleen mogelijk in combinatie met pakketten
* Afhalen mogelijk met legitimatie

Per persoon

Pakket   Wok

19.95

* Shoarmareepjes
* Kalkoensaté reepjes
* Piri-Piri kipreepjes

* Gemarineerde biefreepjes
* Gemarineerde filet  
 steakreepjes
* Diverse wokgroenten

400 gram vlees per persoon 
verdeeld over de volgende soorten:

Per persoon

Pakket   Populair

17.95

* Gemarineerde kipfilet
* Hamburger van het huis
* Barbecueworst

* Gemarineerde speklap
* Gemarineerde varkensfilet
* Inclusief All-in pakket

5 stuks vlees per persoon 
verdeeld over de volgende soorten:

Per persoon

Pakket   Mixed Grill

20.95

* Pepersteak
* Gemarineerde kipfilet
* Hamburger van het huis
* Gemarineerde speklap
* Boswachtersteak
* Saté stokje

* Gemarineerde 
 Livar karbonade
* Shaslick
* Bourgondische rib
* Barbecueworst
* Inclusief All-in pakket

5 stuks vlees per persoon 
verdeeld over de volgende soorten:

2.95Per persoon

Per persoon

Pakket   Vegetarisch

18.95

* Pofaardappel
* Pittige ananassaté
* Groente burger

* Maïskolfje 
* Inclusief All-in pakket

4 stuks per persoon verdeeld over de 
onderstaande soorten, indien artikelen niet 
voorradig zijn krijgt u een vegetarisch alternatief.

Per persoon

Pakket   Kids

8.95

* Barbecueworstje
* Hamburger van het huis
* Frikandel

* Inclusief All-in pakket 
* (½ van een volwassen  
 pakket)

Alleen te bestellen in combinatie 
met andere barbecue menu’s

Barbecue pakketten


