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voor iedereen een passend bbq pakket

per persoon
7,50

per persoon
9,99

5 stukjes vlees p.p. 
gevarieerd in 10 soorten

Neem voor het complete 
grillmaster assortiment 
een kijkje op onze website;
www.slagerijheetebrij.nl

5 stukjes vlees/vis p.p. 
gevarieerd in 10 soorten

• Karbonade
• Speklap
• Hamburger
• 2 Kipsaté stokjes
• Gemarineerde kipdij

• Kalfsburger
• Varkenshaasspies
• Biefstukspies
• Kip op stok
• Black Angus burger

• Sparerib smokey en/of Indisch
• (Pikant) BBQ worstje
• Filetlapje
• Shaslick
• Boer’n spies

• Gemarineerde kipfilet
• Zalmmoot
• Mixedgrill spies
• Gemarineerde procureur
• Kip twisterspies

BBQ pakket
Venose 

op de BBQ
Effe wat anders

BBQ pakket
Luxe



per 100 gr

Diverse salades

Huisgemaakte kruidenboter

100 gr

vanaf

• 2 Kipsaté stokjes
• Kidsspies (gehaktbal, worst)

per persoon
3,99

per persoon

12,99

per persoon

15,99

per persoon
9,49

per persoon
7,99

3 stukjes vlees p.p. 
gevarieerd in 5 soorten

5 stukjes vlees p.p. 
gevarieerd in 10 soorten

5 stukjes vlees/vis p.p. 
gevarieerd in 10 soorten

Extra makkelijk, 
een compleet pakket!
Maak uw BBQ compleet met 3 salades opgemaakt 
in de keuken van Slagerij Heetebrij. Keuze uit: 
scharrelei, grove rundvleessalade, kip salade, 
kartoffel-spek salade, pasta-beenham salade en 
pasta-kerrie salade. Met stokbrood, kruidenboter 
en 4 sauzen gebotteld in handige knijpfles.
Inclusief broodplank, broodmes en servetten. 

En de pan/BBQ... is gratis!*
•  De service die je van ons gewend bent.
•  Bezorgen van het ‘Alles in ene’ BBQ pakket is 
 mogelijk vanaf 15 personen. Tevens is gebruik van 
 apparatuur mogelijk vanaf 15 personen.
•  *De kosten voor gebruik van gas, schoonmaken, 
 bezorgen en afhalen bedragen € 25,00 binnen een 
 straal van maximaal 10 km. 
•  Borden en bestek van zware kwaliteit kunnen worden  
 meegeleverd tegen een meerprijs van € 1,00 per persoon.

4 vega producten p.p. 
gevarieerd in 5 soorten

5 stukjes vlees p.p. 
gevarieerd in 8 soorten

• Speklap
• Hamburger
• BBQ worstje

• Karbonade
• Speklap
• Hamburger
• 2 kipsaté stokjes
• Gemarineerde kipdij

• Kalfsburger
• Varkenshaasspies
• Biefstukspies
• Kip op stok
• Black Angus burger

• Broodfakkel
• Vegaburger
• Vegaspies

• Karbonade
• Sparerib
• Speklap
• Filetlapje

• (Pikant) BBQ worstje
• Gemarineerd filetlapje
• Shaslick
• Boer’n spies
• Sparerib smokey en/of Indisch

• Gemarineerde kipfilet
• Zalmmoot
• Mixedgrill spies
• Gemarineerde procureur
• Kip twisterspies

• Aardappelsleetje
• Vegaworstje

• Kipsaté
• Kipshaslick
• Gemarineerde kipdij
• Rolladeschijf

BBQ pakket
‘For the kids’

Venose ‘alles in ene’

Extra luxe ‘alles in ene’

BBQ pakket
‘Alles in ene’

BBQ pakket
Vega

BBQ pakket
Glutenvrij

t/m 10 jaar



*Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden

per 100 gram
1,75

totaal

49,99

Speciaal voor groepen 
vanaf 30 personen

Met grote groepen 
een lekkere BBQ

Groot BBQ vlees
voor 4-6 personen

Sleetjes in 3 soorten

• 1 kg procureur
• 1 kg bavette
• 4 gevulde kippendijen
• 2 strengen spareribs 
 gekruid en gemarineerd

• Beef sleetje
• Kip sleetje
• Champi sleetje

BBQ pakket
‘Met mekare’ 

BBQ pakket
Bourgondisch

op de BBQ
‘N keer wat anders

En de pan/BBQ.. is GRATIS!*
•  De service die je van ons gewend bent.
•  Bezorgen van het ‘met mekare’ BBQ pakket is mogelijk vanaf 30 personen.

•  *De kosten voor gebruik van gas, schoonmaken, bezorgen en afhalen 
 bedragen € 25,00 binnen een straal van maximaal 10 km.

5 stukjes vlees p.p. 
gevarieerd in 8 soorten

• Speklap

• Hamburger

• 2 kipsaté stokjes

• (Pikant) BBQ worstje

• Sparerib

• Varkensshaslick

• Kip piri-piri

• Rundersteakje 

6 soorten salades
waar je er 3 uit mag kiezen
• Scharreleisalade
• Grove rundvleessalade
• Kipsalade
• Kartoff-speksalade
• Pasta-beenhamsalade
• Pasta-kerrie salade 

4 smaakvolle sauzen
in een knijpfles

• Knoflooksaus

• Cocktailsaus

• Barbecuesaus 

• Mosterdsaus

Borden en bestek
is ook geregeld
• Van zware kwaliteit, 
 gemaakt van suikerriet!
• Incl. servetten

Stokbroden
zijn vers afgebakken
• Huisgemaakte kruidenboter
• Wit en/of bruin
• Incl. broodplank en broodmes

per persoon

11,99

slager(s)
kwaliteits

Uw



Hoeveelheid   Product (omschrijving)

Landpoortsteeg 2      |      8325 BR  Vollenhove      |      Tel: 0527 - 24 12 14      |      www.slagerijheetebrij.nl

Naam

Adres

Plaats

Telefoonnummer

Afhalen of bezorgen?

Datum

 Ja, ik ga akkoord met het volgende: 
Slagerij Heetebrij is het adres voor het bestellen 
en leveren van (h)eerlijke producten. Om onze 
producten en diensten te leveren en te optimali-
seren verzamelen we gegevens van onze klanten 
en relaties. We verwerken persoonsgegevens en 
andere data in overeenstemming met de gelden-
de wet- en regelgeving. In dit privacy statement 
vertellen we u hoe wij dit doen. U kunt het volle-
dige privacy statement op onze website bekijken.

voor een echt lekker bbq-pakket kun je 
bij slagerij heetebrij terecht!

Zorg dat je sowieso twee werkdagen van tevoren de bestelling doorgeeft. 

Bestellen kan via onderstaande bestellijst of via info@slagerijheetebrij.nl
Dit geldt niet voor het vlees van het grillmaster assortiment. Kijk hiervoor in de grillmaster folder op onze website.

 Wij leveren ook op zondag tussen 11.00 en 12.00 uur, alleen bij ‘Alles in ene pakketten’ met gebruik van een BBQ of pan.

Eventueel kan het afhalen van alleen vleespakketten ook op zondag tussen 11.00 en 12.00 uur.


