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Kla�eslager

VOOR EEN (H)EERLIJK STUKJE  
VLEES BENT U BIJ ONS AAN  

HET JUISTE ADRES



Kla�eslager
Barbecue standaard
 € 5,10 p.p.

 – Grillworst
 – Gemarineerde saté
 – Kipspies

Barbecue populair
 € 5,90 p.p.

 – Chipolata
 – Kalkoensaté
 – Gemarineerde biefstuk

Barbecue extra 
 € 7,90 p.p.

 – Grillworst
 – Mini-kipspies
 – Gemarineerde biefstuk
 – Kalkoensaté

Kinderbarbecue
 € 2,95 p.p.

 – Mini kipspiesje
 – Hamburger-worstspiesje

Amerikaanse barbecue
 € 5,95 p.p.

 – Gemarineerde spare-rib
 – Entrecoteburger
 – Gemarineerde kippenkotelet

Variatiebarbecue
 € 9,90 p.p.

 – Kleinere fijne producten:
 – Scampibrochette
 – Mini-saté
 – Mini-worst
 – Mini-kipspiesje
 – Varkenshaasje met spek
 – Lamskoteletje
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OF STEL ZELF UW PAKKET SAMEN!

Worsten
Grillworst € 1,25/st. of € 12,50/kg
Chipolata € 1,20/st. of € 13,90/kg
Merguez € 1,30/st. of € 14,90/kg
Braziliaanse grillworst   € 1,30/st. of € 12,90/kg
Witte beuling   € 1,30/st. of € 10,90/kg

Brochetten
Hamburger-worstspiesje   € 1,70/st.
Griekse saté  € 0,95/st.
Duivelse balletjes  € 1,90/st.
Gemarineerde saté   € 1,30/st. of € 12,90/kg
Kalkoensaté  € 2,20/st. of € 13,90/kg
Lamssaté  € 2,30/st. of € 21,50/kg
Varkensfilet met spek  € 16,90/kg
Saté varken/rund    € 12,50/kg
Brochette varken/rund  € 12,50/kg

Burgers
Hamburger  € 1,40/st. of € 12,90/kg
Provençaalse burger  € 1,40/st. of € 12,90/kg
Entrecoteburger  € 2,25/st. of € 14,90/kg
Kalkoentopper € 2,30/st. of € 14,90/kg
Slavlinder  € 1,60/st. of € 12,90/kg
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Kip
Kipspies  € 2,50/st. of €12,50/kg
Mini-kipspies  € 1,25/st. of € 12,50/kg
Kippenbout  € 1,20/st. of € 7,90/kg
Gemarineerde kippenbout  € 1,30/st. of € 8,90/kg
Gemarineerde kippenkotelet  € 1,30/st. of € 8,90/kg
Kipfilet half  € 2,00/st. of € 10,90/kg

Rund
Biefstuk  € 19,90/kg
Gemarineerde biefstuk € 19,90/kg
Entrecote € 20,90/kg
Côte à l’os € 19,90/kg
Zesrib € 16,90/kg
Gerijpte entrecote  volgens aanbod

Normaal wordt het barbecuevlees niet op een schotel gelegd (zodat men 
niet alles tegelijk uit de koelkast moet halen), maar op aanvraag kan dit wel.



Kla�eslagerVarken
Verse spareribs € 10,90/kg
Gemarineerde spareribs € 11,50/kg
Bereide spareribs € 13,90/kg
Vleesribbetjes € 9,50/kg
Gemarineerde vleesribbetjes € 9,90/kg
Varkensfilet € 16,50/kg
Mignonette € 15,50/kg
Gemarineerde mignonette € 16,50/kg
Italiaanse steak € 12,50/kg
Kotelet € 11,50/kg
Gemarineerde kotelet € 11,90/kg

Lam
Lamskotelet € 25,90/kg
Lamskroon € 38,90/kg
Lamstournedos € 24,90/kg
Lamsfilet € 38,90/kg

Vis
Scampibrochette € 2,20/st.
Zalmpapillot € 3,90/st.
Zalmpapillot mini   € 2,90/st.
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VEEL BARBECUEPLEZIER!

Grillworst € 1,25/st. of € 12,50/kg 
reeds jaren onze topper uit eigen werkhuis

Kalkoensaté € 2,20/st. of € 13,90/kg 
malse, gemarineerde kalkoenbrokjes

Kipspies € 2,50/st. of € 12,50/kg 
halve kipfilet met lekkere currymarinade

Griekse saté  € 0,95/st.  
kleine, gemarineerde varkensblokjes met souvlakimarinade

Entrecoteburger € 2,25/st. of € 14,90/kg 
Een sappige 100% rundsburger met een heerlijke entrecotesmaak. 

Toppers
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GROENTENASSORTIMENT
Gemengde sla, tomaten, komkommer, geraspte wortelen, 
aardappelsalade, pastasalade en koolsla € 4,45 p.p.

Of apart:
Aardappelsalade € 9,00/kg
Komkommersalade € 8,00/kg
Geraspte wortelen € 8,50/kg
Hot summermix € 10,90/kg
Griekse pastasalade € 14,90/kg
Kilo-killer € 14,50/kg
Koolsalade € 8,50/kg
Pasta tropical € 14,90/kg

BIJPASSENDE SAUZEN
Koud  € 0,95 p.p.

 – Cocktail klein potje   € 1,10/st.
 – Curry groot potje   € 1,50/st.
 – Tartaar
 – Look 
 – Zigeuner

 – Barbecuesaus  flesje € 5,25/st.

Warm
 – Peper € 7,90/kg
 – Archiduc
 – Curry

 – Béarnaise € 9,90/kg

MAAK UW 
BBQ  
COMPLEET

 – Wijn, kruiden, vinaigrette, 
olijfolie, kruidenboter, enz. 

 – Houtskool, kokosbriketten, 
aanmaakblokjes, enz.
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DRANKTIP

Ons klassebier Bonten Os, bier van hoge gisting,  
ideaal als begeleider van al uw vlees- en visgerechten,  

door zijn elegante bitterheid en heerlijke volle smaak ook lekker als 
aperitief, fris serveren

 € 6,95/fles van 75 cl

Helemaal af geserveerd in prachtige  
“Bonten os glazen”  

 € 2,50/stuk  
 of € 12,00/doos van 6 stuks

Lekkere huiswijntjes geselecteerd door uw klasseslager : 

witte, rode en roséwijn    € 6,95/fles

  witte en rode wijn van Sardinië
€ 12,67/fles

Prosecco € 12,50/fles
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PIZZA PARTY
een leuke trendy manier van feesten waarbij je een zelfgemaakte 

pizza in een mini-pizzaoven op tafel klaarmaakt

€ 13,50 p.p. (min 6 personen)

huur oventje € 10,00
waarborg oventje € 50,00

SLECHTER WEER OF EVEN GEEN ZIN IN BARBECUE: 
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 – Koop vlees van een goede kwaliteit.

 – Bewaar vlees zo lang mogelijk gekoeld.

 – Was je handen met zeep voor, tijdens en na het barbecueën.

 – Zet een waterspuit klaar om de vlammetjes te doven.

 – Kleine vlammen kan je ook doven door een handvol zout in  
de kolen te smijten.

 – Zorg dat je altijd een emmer zand in de buurt hebt om eventueel een 
brandje vlug te kunnen blussen.

 – Een schort en handschoenen tot aan de elleboog bieden goede 
bescherming bij het bakken.

 – Gebruik het best kokosbriketten. Die branden langer en ontvlammen 
niet zo vlug als er sap of vet op druipt.

 – Leg gaar vlees en rauw vlees niet op hetzelfde bord. 

 – Keer je vlees niet om met een vork maar gebruik hiervoor een vleestang, 
dit zal ervoor zorgen dat je vlees sappiger blijft.

 – Houd kinderen steeds op een afstand, zij worden  
aangetrokken door het vuur.

 – Nog vragen aangaande BBQ, je klasseslager  
zal deze graag beantwoorden.



Kla�eslager

Gedrukt op FSC-papier. De gebruikte afbeeldingen in deze folder zijn niet bindend en dienen enkel ter illustratie. Deze uitgave vervangt alle vorige.

Openingsuren
 Alle dagen van 7.30u - 12.30u en van 13.30u tot 18.00u 

Zaterdag doorlopend van 7.30u tot 17.00u 
Donderdag, zon- en feestdagen gesloten!
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