BARBECUE
Jilles Kramer Slagerij

VIER DE ZOMER MET BBQ
PAKKETTEN
Spareribs, biefstukspiezen,
shaslicks, kipsaté, boerenknakkers & veel meer!

van
Slagerij Jilles Kramer

BBQ VLEES

Tijdens het BBQ-seizoen is de
toonbank van Slagerij Jilles Kramer
altijd goed gevuld met heerlijke BBQproducten. Spareribs, biefstukspiezen,
shaslicks, kipsaté en boerenknakkers
zijn maar een paar voorbeelden van
ons uitgebreide assortiment.
Voor de avontuurlijke BBQ-er hebben
we mooie stukken brisket, côte de
boeuf, longhaas, porc tomahawk chops,
procureur, buikspek of picanha. Laat
u adviseren door de slagers, we horen
graag waar we u mee kunnen helpen
en hoe het gesmaakt heeft!

Nieuws!
• Al het vlees, salades en sauzen zijn
GLUTENVRIJ! Let op: het stokbrood is
niet glutenvrij. Heeft u glutenvrije
gasten, houd dan het brood apart i.v.m.
kans op glutenkruimels van het brood
• Ook VOOR VEGETARIËRS bieden we
lekkere BBQ-pakketten, vraag naar de
mogelijkheden.
• Wilt u dat eén van onze medewerkers
uw BBQ OP LOCATIE verzorgt? Vraagt
u ons naar de mogelijkheden. Als de
datum schikt, komen we graag BBQen!

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 in huis kunt hebben.
De spullen bij u ophalen is mogelijk, ook
daarvoor spreken we tijdsbestek van 2
uur af.

We bezorgen uw BBQ-bestelling binnen een
straal van 20 kilometer van onze winkel bij
een bestelling vanaf 100 euro. Bezorgkosten
bedragen 5,00 en afhaalkosten zijn ook 5,00

BESTELLEN
Bel of mail ons
0226 - 31 26 18
info@jilleskramer.nl

In de winkel
Winkelcentrum

Je kunt
je
bestellin
g ook via
WhatsA
p
doorgeve p
n!

06-28 0
9 51 71

Broekerveiling
Marktplein 7
1721 CK Broek op Langedijk
www.jilleskramer.nl

Facebook of
ties!
Like ons op
or leuke ac
vo
Instagram

JillesKramerSlagerij

TIP: Cadeaubon!

Jilles Kramer Slagerij

jilleskramer.nl

alle soorten
BBQ in
en maten!!
BBQ “Lekker in Langedoik” 6,90 p.p.
•
•
•
•

Kip Saté Spies - Royaal op een stokkie
Hamburger - 100% rundvlees
BBQ Worstje - Trots van de slager
Shaslick - Met kipfilet en paprika

BBQ

“Zo smakelijk” 9,85 p.p.

BBQ

“Voor de kinderen” 4,35 p.p.

• Hamburger - 100% rundvlees
• Gebraden drumstick - Kiplekker!
• Boerenknakker - Om van te smullen!
Al onze producten op deze folder
zijn glutenvrij, behalve het brood.

• Rozemarijn Spies - Varkensvlees met een
heerlijke marinade
• Wave - gemarineerde kip met spekje op een spiesje
• Biefstuk Spies - BBQ-favoriet!
• Hamburger - 100% rundvlees
• Gebraden Drumstick - Kiplekker!

BBQ
•
•
•
•

“Prins Heerlijk” 11,95 p.p.

Kippendijen Spies - Zacht kippenvlees
Picanha Steak - Aanrader!
Varkenhaas Saté - Heerlijk malse saté
Biefstuk Spies - BBQ-topper!

ALL-IN PAKKET 6,60 p.p.

Vanaf 10 personen!
•
•
•
•
•

Jilles Kramer Slagerij

3 soorten sauzen
Stokbrood
Rauwkostsalade van de groenteboer
Rundvleessalade uit eigen keuken
Bordjes en bestek met servet

jilleskramer.nl

In een
handig
koeltas e
of
-box

Inclusief: gebruik van BBQ en gasfles, bbq-tang, shaving dish om het
vlees warm te houden, voldoende borden, bestek en servetten.
Vlees, salades en sauzen worden geleverd in koelbox of koeltas

Groeps BBQ

± 25 personen

‘Geniet met volle teugen’438,90

• 25x Hamburger
• 25x Kip Saté Spies
• 25x Boerenknakker
• 25x Biefstukspies
• Rauwkost Salade van de Groenteboer
• Rundvlees Salade uit eigen keuken•
Heerlijk stokbrood
• Sauzen: knoflooksaus, satésaus,

Groeps BBQ

± 25 personen

‘Uit je BOL’ 372,90
•
•
•
•
•
•
•
•

25x Tandoori Steak
25x BBQ-raketje
25x Hamburger
25x Kip Saté Spies
Rauwkost Salade van de groenteboer
Rundvlees Salade uit eigen keuken
Heerlijk stokbrood
Sauzen: knoflooksaus, satésaus,

grillsaus & Kruidenboter

grillsaus & Kruidenboter

Groeps BBQ

BBQ Box

± 25 personen

‘1000 Eilanden rijk’ 482,90
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25x Wave
25x Kippendijenspies
25x Biefstukspies
25x Shaslick
13x Gevulde Paprika (om te delen)
Rauwkost Salade van de Groenteboer
Rundvlees Salade uit eigen keuken
Heerlijk stokbrood
Sauzen: knoflooksaus, satésaus,

grillsaus & Kruidenboter

± 10 personen

The Cave Man 165,00
•
•
•
•
•

Cowboyspek
Bavette Rollade
Road Kill Chicken
Kippendijen
Entrecote

TIP

als
Ook leuk ket!
ak
cadeau-p dige
an
In een h
koelbox

Incl. garlic- & kruidenbotermarinade, losse
kruiden voor de kip, servetten en brood.
Orginele caveman-style, dus geen bestek en delen
met je maten! Bij het pakket zit een handleiding
voor het beste resultaat. Pakket met snijplank,
mes, thermo-pen en koelbox in bruikleen.
(Alleen geschikt voor BBQ’s met deksel)

Jilles Kramer Slagerij

jilleskramer.nl

BESTELLIJST

Uw gegevens
Naam:
Straat en huisnummer:

Afhaaldag

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

BBQ Lekker in Langedoik
BBQ Zo smakelijk
BBQ Prinsheerlijk
BBQ Voor de kinderen
All-in pakket (vanaf 10 personen)

. . . . . aantal personen

BBQ
BBQ
BBQ
BBQ

. . . . . aantal pakketten

PAKKET ‘Geniet met volle teugen’ ± 25 personen
PAKKET ‘1000 Eilanden rijk’ ± 25 personen
PAKKET ‘Uit je BOL’ ± 25 personen
BOX The Cave Man ± 10 personen

. . . . . aantal personen
. . . . . aantal personen
. . . . . aantal personen
. . . . . aantal personen

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

Bijzonderheden Noteer ze hier:

Jilles Kramer Slagerij

jilleskramer.nl

