BBQvlees van
Slagerij Jilles Kramer

Bestelling laten bezorgen?
Wij kunnen uw BBQ-bestelling
bezorgen, dan spreken we met u een
tijdsbestek van 2 uur af, wanneer wij
uw bestelling bij u thuis of op locatie
komen brengen.
Wij leveren de bestelling in een
koelbox of koeltas, zodat u het ook
ruime tijd voor uw BBQ-feest al in
huis kunt hebben.
De spullen bij u ophalen is ook
mogelijk, ook daarvoor spreken we
een tijdsbestek van 2 uur af.

Wij bezorgen uw BBQ-bestelling
binnen een straal van 10 kilometer van
onze winkel bij een bestelling vanaf
100 euro. Bezorgkosten bedragen 5,- en
afhaalkosten zijn ook 5,-

Tijdens het BBQ-seizoen is onze
toonbank rijk gevuld met heerlijk
BBQ-vlees. Verse hamburgers,
BBQ-worstjes, vers en handgemaakt
uit onze eigen Slagerij. Kip saté
spiezen, rijgen wij zelf en zijn lekker
royaal en top van smaak. Al jarenlang
is onze Boerenknakker een favoriet
van velen, een heerlijk gerookt gaar
worstje met kaas erin, omwikkeld
met een spekje.
NIEUW is het BBQ-raketje, geliefd door
jong en oud! In onze toonbank vindt u
een heerlijk assortiment verse BBQspecialiteiten.
Voor de BBQ-liefhebbers die iets
spannenders willen klaarmaken
op de BBQ, hebben we ook veel in
huis; Entrecote, Spareribs, Buikspek,
Cowboyspek, Pulled Porc, Beef Ribs,
Procureur, XXL Spiezen, Côte de
Boeuf, Bavette (Flank Steak), Bavetterollade, Picanha (staartstuk), Onglet
(Longhaas), Tomahawk, Ribeye,
Lamsrack, Kippendijen, Bierblik Kip,
etc. Overleg met onze Slagers, zij
adviseren u graag!
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In de winkel

BBQ in alle
soorten
en maten!!

Winkelcentrum
Broekerveiling
Marktplein 7
1721 CK Broek op Langedijk

VIER DE ZOMER MET
BBQ PAKKETTEN
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Groeps BBQ, Vier de zomer
Bai ons in Langedoik,
Havenplein & veel meer!
Jilles Kramer Slagerij

Jilles Kramer Slagerij

jilleskramer.nl

BESTELLIJST

BBQ

in alle soorten
en maten!!

Groeps BBQ
voor ± 25 personen

‘Mooi Anzitten’
in een
handig
koeltas e
of
-box

• 25x Boerenknakker
6,25 p.p.

3,50 p.p.

• 25x Kip Saté

Havenplein

10,50 p.p.

Al onze producten op deze folder
zijn glutenvrij, behalve het brood.
(zelfs onze knoflooksaus is nu glutenvrij!)

• Kippendijen Spies - zacht kippenvlees

• Sauzen: knoflooksaus, satésaus

• Sauzen: knoflooksaus,

Jilles Kramer Slagerij

• Stokbrood & Kruidenboter
• Bordjes en bestek met servet

Inclusief BBQ in bruikleen

Inclusief BBQ in bruikleen

Totaalprijs: 325,00

Totaalprijs 275,00

The Cave Man BBQ Box

Incl. garlic- & kruidenbotermarinade, losse

• Cowboyspek

caveman-style, dus geen bestek en delen met je

• Entrecote

jilleskramer.nl

• Heerlijke rauwkostsalde van onze

• Bordjes en bestek met servet

• Kippendijen

• Biefstuk Spies - bbq-topper!

satésaus & grillsaus

• Stokbrood & Kruidenboter

• Road Kill Chicken

• Varkenshaas Saté - heerlijk malse saté

in een
handig
koeltas e
of
-box

groenteboer

Jilles Kramer Slagerij

kruiden voor de kip, servetten en brood. Originele
maten! Bij het pakket zit een handleiding voor

• Bavette Rollade

• Picanha Steak - aanrader!

• 25x BBQ-Raketje
• 25x Kipsaté

voor ± 10 personen

TIP
als
Ook leuk ket!
ak
-p
u
ea
d
ca
andige
In een h x
koelbo

Naam:
Afhaaldag

Postcode en woonplaats:

• 25x BBQ-Worstje Kip of Varken
• 25x Hamburger

van onze groenteboer

Uw gegevens
Straat en huisnummer:

• 25x Texas Rib

• Heerlijke rauwkostsalde
5,50 p.p.

voor ± 25 personen

‘Ons Kluppie’

• 25x Biefstukspies

en grillsaus

8,95 p.p.

Groeps BBQ

het beste resultaat. Pakket met snijplank, mes en
thermo-pen in bruikleen.

Alleen geschikt voor BBQ’s met deksel
Totaalprijs 150,00
jilleskramer.nl

Telefoonnummer:
Uw ingevulde gegevens zullen wij niet bewaren. Deze worden na het ophalen/afleveren van uw bestelling verwijderd/vernietigd.
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BBQ
BBQ
BBQ
BBQ

Vier de zomer

. . . . . aantal personen

Bai ons in Langedoik

. . . . . aantal personen

Havenplein

. . . . . aantal personen

Kids Only

. . . . . aantal personen

All-in pakket

(vanaf 10 personen)

BBQ PAKKET ‘Mooi Anzitten’ (± 25 personen)
BBQ PAKKET ‘Ons Kluppie’ (± 25 personen)
BBQ BOX The Cave Man (± 10 personen)

Bijzonderheden
Noteer ze hier:

. . . . . aantal personen
. . . . . aantal pakketten
. . . . . aantal pakketten
. . . . . aantal boxen

