
KLASSESLAGERIJ
TIMMERMAN - RYCKAERT

BARBECUE FOLDER

UW TRAITEUR TER PLAATSE
Wat mag u verwachten wanneer wij bij u thuis of op een

afgesproken locatie komen bakken?
Wij zijn ongeveer één uur voordat u wenst te eten ter plaatse.
Wanneer u graag de borden en het bestek of de appertief
hapjes al vroeger ter beschikking wenst, kunnen wij dit op

voorhand met u afspreken.
Wij vragen dat u een parkeerplaats voorziet van waaruit de

plaats waar de barbecue mag opgesteld worden vlot
bereikbaar is.

'Aarzel niet om bij aankomst uw exacte wensen door te
geven'

PRIJSLIJST
- Huur borden en bestek
indien zelf afgewassen

€ 1,00/pp.
gratis

- Voor groepen van 25 tot 50 personen.
- Voor groepen van 50 tot 100 personen.
- Voor groepen vanaf 100 personen.

€ 120,00
€ 180,00
€ 240,00

''WALKING DINNER''
Kippenduimpje

Scampi in dugléresaus
Grilworst lolly met dipsaus

Bospaddenstoelen Crème soep
Rundsburger met broodje en garnituur

Zalmfilet in roze pepersaus
Bretoense vissoep
Gekruid ribbetje

Frietzakje met ketchup of mayonaise

€ 23,50/pp.

Wenst u uw feest op maat?
Neem gerust contact op met ons!

CONTACTEER ONS

050/ 36.17.65
Timmerman-Ryckaert@hotmail.com

Generaal Lemanlaan 127, 8310 Assebroek

Bezoek onze website
www.slagerijtimmerman-ryckaert.com

De gebruikte afbeeldingen in deze folder zijn niet bindend en dienen enkel ter
illustratie. Prijzen onder voorbehoud van drukfouten. Deze uitgave vervangt alle vorige.
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APPERITIEF HAPJES
WARME HAPJES

KOUDE HAPJES

- Spekfakkel
- Grill lolly
- Gekruid ribbetje
- Mini bbq worstje
- Scampi spiesje (3st)
- Kippenduimpje
- Mini kalkoensaté
- Mini rundsburger met broodje en saus

- Carpaccio van rund
- Carpaccio van kip
- Fruitige kaasbrochette

€ 1,00/st.
€ 1,00/st.
€ 9,90/kg.
€ 1,00/st.
€ 2,00/st.
€ 0,75/st.
€ 1,50/st.
€ 3,00/st.

€ 1,70/st.
€ 1,50/st.
€ 1,50/st.

VOORGERECHTEN
WARME VOORGERECHTEN

KOUDE VOORGERECHTEN

- Zalmfilet in roze pepersaus
- Scampi's in duglérésaus

- Carpaccio van rund
- Carpaccio van kip

€ 5,00/st.
€ 5,00/st.

€ 8,00/st.
€ 7,50/st.

BBQ PAKETTEN

BBQ KLASIEK

BBQ KLASSE

BBQ CULINAIRE

- Barbecue worst
- Gemarineerde kipfilet
- Gekruid ribbetje (1/3)

- Barbecue worst
- Gekruide biefstuk
- Duo van varkenshaasje met spek

- Barbecue worst
- Papillot van zalm in roze pepersaus
- Chateaubriand gekruid
- Gemarineerd lamskroontje

€ 13,00/ pp.

€ 19,00/ pp.

€ 16,50/ pp.

! STEEDS INBEGREPEN !
- Assortiment koude groenten
- Aard. salade, aard. gratin of krielpatatjes
- Brood
- Koude en warme sauzen

VLAAMS EETFESTIJN
- Vlaamse stoverij
- Vol-au-vent
- Balletjes in tomatensaus
- Halve kip aan het spit

- Koude groentjes
- Frietjes
- Krielpatatjes of aardappel salade
- Aardappelgratin
- Tafel broodjes

€ 5,50/pp.
€ 5,50/pp.
€ 4,90/pp.
€ 3,00/pp.

€ 4,20/pp.
€ 2,00/pp.
€ 2,00/pp.
€ 2,50/pp.
€ 0,35/pp.

BBQ KINDEREN

- Barbecue worstje
- Gemarineerde kipfilet
- Appelmoes
- Koude sausjes
- Aard. salade, aard. gratin of krielpatatjes € 8,00/ pp.
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