
Barbecue 2023 

Kwartelstraat 23  
Merksem

03/645 32 09
www.slagerijvanhove.be

marc.van.hove6@gmail.com

ONZE KOUDE BUFFETTEN

ECONOOM      € 20,00
• Beenham asperges 
• Meloen parmaham
• Kipfilet rijst
• Pêche tonijn
• Varkensgebraad
• Frikadellen met krieken
• Gevulde eitjes
• Aardappelsla, groenten en 3 sauzen
• Broodassortiment en boter

STANDAARD      € 24,00
• Beenham asperges
• Meloen parmaham
• Kipfilet rijst
• Varkensgebraad
• Tomaat-garnaal
• Gekookte zalm
• Gevulde eitjes
• Gerookte zalm
• Aardappelsla, groenten en 3 sauzen
• Broodassortiment en boter
 
LUXE       € 29,00
• 1/2 kreeft Belle-vue (optie dagprijs ± €19,00)
• Meloen parmaham
• Tomaat met verse grijze garnaal
• Gepocheerde zalm
• Beenham met verse asperges
• Gekookt rundsvlees van de chef
• Gekarameliseerde kip met waldorf garnituur
• Vitello tonato (kalfsgebraad)
• Rundscarpaccio met Parmezaan en notensla
• Gevulde eitjes
• Aardappelsla
• Pastasla
• Groenten & 3 sauzen
• Broodassortiment en boter



APERITIEFHAPJES (4 stuks)    € 5,00/pp
Mini worstjes, Buffalo Wings, Moink Balletjes, Gegrilde scampi’s

DESSERT      € 4,00/pp
WARM (1 stuk te kiezen uit ons assortiment)
• Gegrilde ananas met karamelsaus en ijs
• Gegrilde banaan met chocoladesaus en ijs
• Tarte tatin (+1€/pp) met calvados en ijs 

KOUD (1 stuk te kiezen uit ons assortiment)  € 3,50/pp
• Rijstpap
• Chocomousse
• Tiramisu 

ONZE BBQ PAKKETTEN

BBQ CLASSIC      € 14,00
3 stukjes vlees pp     
 Worst, kipfilet, biefstuk, 
 koude groenten, aardappelsla, koude sauzen

DEGUSTATIE BBQ     € 20,00
6 stukjes vlees pp
 Scampibrochette, 3 beentjes ribbetjes,
 sateetje, ½ BBQ-worst, steak, ¼ kipfilet,
 uitgebreid groentenbuffet, aardappelsla,
 pastasla (2 soorten), couscous, 
 koude sauzen, warme pepersaus

BBQ LUXE      € 18,00
4 stukjes vlees pp
 BBQ-worst, gekruide kipfilet, 
 countrysteak (op groot stuk), 
 zalm- of scampibrochette, 
 uitgebreid groentenbuffet, aardappelsla,
 pastasla (2 soorten), couscous, 
 koude sauzen, warme pepersaus

KINDER BBQ      € 9,00
2 stukjes vlees pp
 Chipospies, kipfilet,
 koude groenten, aardappelsla, koude sauzen

WINTER BBQ      € 19,00
3 stukjes vlees pp
 BBQ worst, gemarineerde steak, 
 gemarineerde saté, gekruide kipfilet,
 diverse warme groenten, 
 gevulde aardappel en/of frietjes,
 warme sauzen

Voor al uw feesten en BBQ aan huis. Genieten zonder zorgen!
(Voor groepen van min. 25 personen)

Aangename temperaturen en perfect gezelschap zijn dé ideale reden 
om een BBQ te organiseren. Maar wie zorgt er voor uw gasten?

Geen nood, u en uw gasten kunnen volop genieten van een lekkere 
gezellige barbecue op locatie naar keuze. 

U geniet met volle teugen van uw feestje, wij zorgen voor de BBQ, 
het groentenbuffet, de sauzen én het personeel opdat u zich 
geen zorgen hoeft te maken. We brengen alles zelf mee.

• BBQ, houtskool en Bak personeel ± 2u   € 125 
(per extra uur € 50)

• Borden en bestek      € 1,50/pp  
• Knapperig broodassortiment en boter   € 1,50/pp  

Uw BBQ, onze zorg!


