
BARBECUE
BESTELFOLDER

Bij een barbecue is het de bedoeling om heerlijk met familie en/of vrienden te genieten. Als u denkt aan 
genieten, dan moet alles kloppen. Lekker vlees, de juiste barbecue, verse salades, heerlijke sauzen, lekker 

brood, etc. Kies daarom in de eerste plaats altijd voor kwaliteit! 
Wij hebben alle ingrediënten in huis om er voor te zorgen dat u volop kunt genieten. 

U vindt er alles over in deze folder.

In de bijbehorende bestellijst vindt u ons standaard assortiment barbecuevlees, salades en sauzen.

Klantgegevens
Naam:

Adres:

Postcode:                       Plaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Aantal personen:             (Uiterlijk 5 dagen voor levering definitief doorgeven)

Bijzonderheden:

Leveringsinformatie
Leverdatum:

Bezorgen / afhalen:

Tussen: uur en: uur

Materialen ophalen:

Op: om: uur

Bezorgadres
Naam:

Adres:

Postcode:                       Plaats:

Telefoon:

Omdat wij alle bestellingen in de computer invoeren, vragen wij 
u de bestellijsten zo volledig en duidelijk mogelijk in te vullen. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Bestelling aangenomen door:

BARBECUE BESTELFOLDER
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Barbecue
groepsaanbieding

standaarden)
(Vanaf minimaal 20 personen)

Speciaal voor grotere groepen als 
(buurt)verenigingen etc. hebben wij 
onderstaand pakket samengesteld.

Wij gaan hier uit van 4 stukjes vlees p.p.

• Gyroslapje
• Gegaarde hamburger
• Barbecueworst 
• 1x kipsaté stokje 
• Koude schotel
• Pastasalade 
• Komkommersalade
• Wittekoolfruitsalade
• Griekse salade 

• Fruitsalade 
• Knoflooksaus
• Barbecuesaus
• Cocktailsaus
• Satésaus 
• Stokbrood en kruidenboter

Per persoon € 14,85
Gratis barbecue en verbruik gas.

Gratis porseleinen borden en bestek
of wegwerp borden en bestek naar keuze. 

Gratis schoonmaken barbecue.

Barbecuepakketten
U kunt natuurlijk gewoon in onze winkel een keuze maken uit de lekkerste 

barbecuegerechten, salades en sauzen. Bent u met een grotere groep of wilt u van 
bepaalde specialiteiten verzekerd zijn dan is het handig om te bestellen. U vindt ons 

standaard assortiment met bijbehorende prijzen in deze bestellijst. 
Om het u gemakkelijk te maken hebben wij hieronder een aantal vleespakketten en 

een aantal bijlagepakketten met bijbehorende prijs voor u samengesteld, deze dient u 
tijdig te bestellen.

Spiezenpakket

• Cypriaanse varkenshaasspies
• Mexicaanse kipspies
• Runderspies

€ 8,75 p.p.

Barbecue vegetarisch
• Groentewrap
• Vegetarische saté
• Vegetarische burger

€ 6,85 p.p.

Barbecue vleespakketten 

Code

Geschatte
prijs per 

stuk Aantal Totaal
1750 Barbecuepakket 3 € 3,95
1751 Barbecuepakket 3a € 5,95
1752 Barbecuepakket 4 € 5,45
1753 Barbecuepakket 4a € 6,95
1754 Barbecuepakket 5 € 7,75
1755 Barbecuepakket 5a € 9,85
1756 Pakket luxe € 22,50
1757 Spiezenpakket € 8,75
1758 Barbecuepakket vis € 10,95
1759 Pakket vegetarisch € 6,85

Groepsaanbieding
610 Barbecue groepsaanbieding € 14,85
613 Barbecue groepsaanbieding extra € 15,85
641 Barbecue groepsaanbieding luxe € 16,85

standaard

Barbecue
groepsaanbieding

luxe
(Vanaf minimaal 20 personen)

Speciaal voor grotere groepen als 
(buurt)verenigingen etc. hebben wij 
onderstaand pakket samengesteld.

Wij gaan hier uit van 4 stukjes vlees p.p.

• Schnitzel coffee black pepper
• Australian Angus burger 100 gr.
• Barbecueworst
• Kipspies ginger lemon & chilie 
• Koude schotel
• Pastasalade 
• Komkommersalade
• Wittekoolfruitsalade
• Griekse salade 

• Fruitsalade 
• Knoflooksaus
• Barbecuesaus
• Cocktailsaus
• Satésaus 

• Stokbrood en kruidenboter

Per persoon € 16,85
Gratis barbecue en verbruik gas.

Gratis porseleinen borden en bestek
of wegwerp borden en bestek naar keuze. 

Gratis schoonmaken barbecue.

Barbecue
groepsaanbieding

extra)
(Vanaf minimaal 20 personen)

Speciaal voor grotere groepen als 
(buurt)verenigingen etc. hebben wij 
onderstaand pakket samengesteld.

Wij gaan hier uit van 4 stukjes vlees p.p.

• Varkenshaasspiesje lemon pepper
• Livar hamburger
• Barbecueworstje
• Gemarineerde kippendij 
• Koude schotel
• Pastasalade 
• Komkommersalade
• Wittekoolfruitsalade
• Griekse salade 
• Fruitsalade 

• Knoflooksaus
• Barbecuesaus
• Cocktailsaus
• Satésaus 
• Stokbrood en kruidenboter

Per persoon € 15,85
Gratis barbecue en verbruik gas.

Gratis porseleinen borden en bestek
of wegwerp borden en bestek naar keuze. 

Gratis schoonmaken barbecue.

Combineer eventueel diverse pakketten voor uw ideale samenstelling.
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Barbecuepakket 5
(5 stukjes vlees p.p.)

• Barbecueworst
• Gegaarde hamburger
• Kipsaté vers
• Gemarineerde speklap
• Gyroslapje

€ 7,75 p.p.

Barbecuepakket 5A
(4 stukjes vlees p.p.)

• Schnitzel coffee black pepper
• Australian grainfed angus   

 burger (100 gram)
• Barbecueworst
• Varkenshaasspiesje lemon   

 pepper
• Kipsaté vers

€ 9,85 p.p.

Barbecuepakket 3
(3 stukjes vlees p.p.)

• Barbecueworst
• Gegaarde hamburger
• Kipsaté vers

€ 3,95 p.p.

Barbecuepakket 3A
(3 stukjes vlees p.p.)

• Gemarineerde kippendij
• Australian hamburger  

 (100 gram)
• Saté varkenshaas

€ 5,95 p.p.

Barbecuepakket 4
(4 stukjes vlees p.p.)

• Barbecueworst
• Gegaarde hamburger
• Kipsaté vers
• Gemarineerde speklap

€ 5,45 p.p.

Barbecuepakket 4A
(4 stukjes vlees p.p.)

• Varkenshaasspiesje lemon   
 pepper

• Livar hamburger
• Barbecueworstje
• Gemarineerde kippendij

€ 6,95 p.p.

Barbecuepakket
luxe

• Iberico rack
• Halve lamsrack
• Australische ribeye

€ 22,50 p.p.

Barbecuepakket vis
• Zalmmootje (100 gram)
• Scampispiesje
• Kabeljauwpakketje

€ 10,95 p.p.

Barbecue assortiment 

Code Rundersteaks
Geschat 
gewicht

Prijs per
100 gr.

Geschatte
prijs per 

stuk Aantal Totaal
040 Australische striploin (Black Angus) 250 gr. € 4,29 ± € 10,73
038 Australische ribeye (Black Angus) 250 gr. € 4,39 ± € 10,98
366 Cajun steak 200 gr. € 2,90 ± € 5,80
005 Entrecôte 200 gr. € 2,90 ± € 5,80
54 Wagyu haas 100 gr. € 19,90 ± € 19,90

Rundvlees (overig)
003 Kogelbiefstuk 150 gr. € 3,45 ± € 5,18
028 Peperbiefstuk 150 gr. € 3,45 ± € 5,18
608 Runderspies 100 gr. € 3,60 ± € 3,60
49 Cajun baklap 130 gr. € 2,80 ± € 3,64

Burgers
367 Australian grain fed Angus burger 150 gr. € 2,19 ± € 3,29
368 Australian grain fed Angus burger 100 gr. € 2,19 ± € 2,19
557 Gegaarde hamburger   85 gr. € 1,40 ± € 1,19
360 Verse hamburger (100% rund) 100 gr. € 1,77 ± € 1,77
124 Livar burger 100 gr. € 1,78 ± € 1,78
265 Kalfsburger 100 gr. € 2,20 ± € 2,20



tel: 046-4371795 - fax: 046-4362783 - email: info@slagerijveugen.nl - web: www.slagerijveugen.nl  |  54  |  Slager traiteur Guido Veugen - adres: Markt 100a, 6191JK Beek

Barbecue
bijlagepakket

luxe 
(Vanaf minimaal 10 personen)

• Koude schotel
• Pastasalade
• Kartoffelsalade
• Komkommersalade
• Witte kool-fruitsalade
• Griekse salade
• Verse sla
• Verse fruitsalade

• Knoflooksaus
• Barbecuesaus
• Cocktailsaus
• Satésaus
• Deense saus

• Stokbrood
• Ciabatta
• Kruidenboter

Medium € 8,00 p.p. (600 gr.)

Barbecue
bijlagepakket

naturel 
(Vanaf minimaal 10 personen)

• Koude schotel

• Komkommersalade
• Witte kool-fruitsalade
• Griekse salade

• Knoflooksaus
• Barbecuesaus
• Cocktailsaus

• Stokbrood 

Medium € 5,80 p.p. (450 gr.)
Large € 7,90 p.p. (650 gr.)

Barbecue
bijlagepakket

extra
(Vanaf minimaal 10 personen)

• Koude schotel
• Pastasalade

• Komkommersalade
• Witte kool-fruitsalade
• Griekse salade

• Verse fruitsalade

• Knoflooksaus
• Barbecuesaus
• Cocktailsaus
• Satésaus

• Stokbrood
• Kruidenboter 

Medium € 7,30 p.p. (550 gr.)

Hieronder vindt u onze 
Barbecue bijlagepakketten

Normaal gesproken zijn deze verpakt in wegwerpbakjes.
Als u kiest voor presentatie extra (€ 0,75 per persoon) dan krijgt u alles in kommen gepresenteerd.

Als u kiest voor presentatie de luxe (€ 1,75 per persoon) dan worden de salades net als een buffet op 
schalen opgemaakt en afgegarneerd. 

Wij adviseren het vlees vanuit de koelkast of koelbox te verwerken, wilt u het vlees (of een deel 
hiervan) toch op schalen gepresenteerd hebben, vraag daar dan gerust om.

Normaal gesproken is de “Medium” hoeveelheid voldoende.
Alleen bij een kleine groep grote eters adviseren wij de “Large” hoeveelheid.

Barbecue bijlagepakketten

Code

Geschatte
prijs per 

stuk Aantal Totaal
601 Naturel medium € 5,80
730 Naturel large € 7,90
603 Extra medium € 7,30
727 Extra large € 10,00
604 Luxe medium € 8,00
725 Luxe large € 10,60
739 Familie € 30,00

Full service pakket
(Minimaal 10 personen)

Barbecue en verbruik gas
Schoonmaken barbecue

Presentatie extra
Porseleinen borden en bestek

of
Kunststof borden en bestek

Afwasservice
Bezorgen en ophalen

          > 10 personen € 7,00
          > 20 personen € 5,00
          > 30 personen € 4,00
          > 50 personen € 3,00

Of het nu gaat om een 
barbecue voor 4 personen 
of een compleet verzorgde 

barbecue inclusief bediening, 
borden en bestek en afwas voor 

200 personen, wij verzorgen 
het graag voor u!

Full service pakket
1760 Meer dan 10 personen € 7,00
1761 Meer dan 20 personen € 5,00
1762 Meer dan 30 personen € 4,00
1763 Meer dan 50 personen € 3,00

Barbecue bijlagepakket familie (3 personen)

Juist nu is een barbecue met een kleine groep familie DE mogelijkheid om samen te genieten. 
Voor grotere groepen bieden wij al jaren complete bijlage pakketten met salades, sauzen etc. aan 

die op bestelling geleverd worden. Omdat grote groepen op het moment natuurlijk niet mogelijk zijn 
hebben wij hier, speciaal voor een kleinere groep, het familie bijlage pakket aan toegevoegd.

U maakt een keuze uit ons assortiment vlees en voegt hier afhankelijk van de grootte van de groep 
een of meerdere familie bijlagepakketten aan toe. Een familie bijlagepakket is voor ca. 3 personen.

Barbecue
bijlagepakket

familie 
(3 personen)

• Koude schotel (500 gram)
• Kartoffelsalade (300 gram)
• Pastasalade (300 gram)

• Fruitsalade (500 gram) 

• Cocktailsaus (200 gram)
• Knoflooksaus (200 gram)
• Barbecuesaus (200 gram)

• Stokbroodjes (3 stuks)
• Kruidenboter (1 bakje)

Per pakket € 30,00 
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Barbecue assortiment 

Code Kalfsvlees
Geschat
gewicht

Prijs per
100 gr.

Geschatte
prijs per 

stuk Aantal Totaal
208 Kalfskarbonade 250 gr. € 3,29 ± € 8,23
201 Kalfsbiefstuk 100 gr. € 4,31 ± € 4,31
204 Kalfsschnitzel 100 gr. € 3,99 ± € 3,99
609 Kalfsspies 100 gr. € 3,99 ± € 3,99

Livar / Iberico varkensvlees
140 Iberico filet 100 gr. € 3,29 ± € 3,29
126 Livar kotelet 180 gr. € 1,99 ± € 3,58
135 Livar speklap 100 gr. € 1,69 ± € 1,69
139 Livar procureur 130 gr. € 1,99 ± € 2,59
138 Livar filet 120 gr. € 2,35 ± € 2,82
171 Livar schnitzel coffee black 

pepper
150 gr. € 2,19 ± € 3,29

Varkensvlees
110 Halskarbonade gemarineerd 200 gr. € 1,45 ± € 2,90
553 Kruidensteeltjes 160 gr. € 1,69 ± € 2,70
581 Souvlaki karbonade 120 gr. € 1,67 ± € 2,00
558 Gemarineerde speklappen 100 gr. € 1,55 ± € 1,55
379 Gyroslapje 100 gr. € 2,40 ± € 2,40
388 Schnitzel Brasil 150 gr. € 1,99 ± € 2,99
575 Gemarineerd varkenshaaslapje 125 gr. € 2,49 ± € 3,11
554 Shaslick varkenshaas 120 gr. € 2,59 ± € 3,11
556 Shaslick fricandeau    € 1,95
563 Cypriaanse varkenshaasspies 120 gr. € 2,59 ± € 3,11
555 Saté varkenshaas   80 gr. € 2,59 ± € 2,07
372 Katenhaasje   80 gr. € 2,99 ± € 2,39
596 Gegaarde spare ribs 300 gr. € 1,55 ± € 4,65
559 Varkenshaasspiesje lemon pepper 80 gr. € 2,59 ± € 2,07
384 Schnitzel coffee black pepper 150 gr. € 1,95 ± € 2,95

Kip en kalkoen
324 Kip-bieslook schnitzel 140 gr. € 2,15 ± € 3,00
301 Kipsaté vers   65 gr. € 2,05 ± € 1,33
586 Kipsaté gegaard   50 gr. € 2,84 ± € 1,42
752 Mexicaanse spies 100 gr. € 2,20 ± € 2,20
568 Gegaarde drumstick 100 gr. € 1,69 ± € 1,69
585 Kip-ananas spies ± € 1,95
322 Gemarineerde kippendij 100 gr. € 1,83 ± € 1,83
330 Kalkoenschnitzel 150 gr. € 1,68 ± € 2,52
386 Kipspies ginger lemon & chilie 100 gr. € 2,20 ± € 2,20

Lamsvlees (vers)
252 Lamskotelet 130 gr. € 2,59 ± € 3,38
258 Lamsrack halve 175 gr. € 4,90 ± € 8,58
250 Lamsbout (hele) 1500 gr. € 2,20 ± € 33,00
259 Lamsfilet 100 gr. € 3,99 ± € 3,99
076 Lamslende 110 gr. € 2,99 ± € 3,30
073 Lamsvleesspies 100 gr. € 3,14 ± € 3,45

Uit eigen worstmakerij
550 Barbecueworst 90 gr. € 1,68 ± € 1,50
552 Curryworst 90 gr. € 1,78 ± € 1,60
648 Smalle barbi worst (Livar) 75 gr. € 1,89 ± € 1,42
455 Frikadellen 75 gr. € 1,68 ± € 1,26
920 Grillworstspies 90 gr. € 1,99 ± € 1,79

Barbecue in dinervorm
Een voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht op de barbecue? 

Of allemaal kleine tapas?

De mogelijkheden zijn 
ongekend, zeker met de 

huidige moderne barbecues en 
buitenkeukens.

Kijk voor ideeën verder in deze 
folder.

Gratis barbecue
Voor grotere groepen (vanaf 
ca. 10 personen) geven wij bij 
aankoop van uw vlees, salades 
en sauzen, gratis een barbecue 

in bruikleen, zolang de voorraad 
strekt. Reserveer tijdig om 

teleurstelling te voorkomen. 
Alleen het verbruikte gas en 
eventueel het schoonmaken 

wordt afgerekend
(gas à € 3,00 per kg en 

schoonmaken barbecue € 10,00 
per stuk).

Bezorgen en ophalen
Afhalen is gratis, dit kan ook op 

zondag om 11.00 uur.
Voor bezorging worden kosten 

berekend à € 12,00 per rit. 
Buiten een straal van 10 km 

komt daar nog een
km-vergoeding bij van € 0,50 
per gereden km. Ook voor het 

weer ophalen van bijv. barbecue 
en schalen worden deze kosten 

nogmaals berekend.
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Barbecue assortiment 

Code Vis
Geschat 
gewicht

Prijs per
100 gr.

Geschatte
prijs per 

stuk Aantal Totaal
751 Zalmspies 100 gr. € 3,50 ± € 3,50
567 Zalmmootje 150 gr. € 3,50 ± € 5,25
577 Kabeljauw pakketje 150 gr. € 4,50
749 Scampispies 100 gr. € 3,10

Vegetarisch
392 Vegetarische burger 110 gr. € 2,00
750 Groentespies 100 gr. € 2,05
562 Groentewrap 200 gr. € 3,10
580 Vegetarische saté   50 gr. € 1,75

Overige
354 Geitenkaas met pancetta 200 gr. € 2,49 ± € 4,98

Salades
515 Koude schotel € 1,20
520 Kartoffelsalade € 1,04
501 Pastasalade € 1,04
503 Pasta met spekjes € 1,20
502 Komkommersalade € 1,04
540 Witte kool-fruitsalade € 1,04
051 Griekse boerensalade € 1,04

1330 Sombrero salade € 1,04
541 Mexicaanse salade € 1,04
637 Verse sla (per persoon) € 1,50
542 Gemengde fruitsalade € 1,25

Sauzen
532 Satésaus € 1,31
528 Knoflooksaus € 1,31
548 Barbecuesaus € 1,31
527 Zigeunersaus € 1,31
526 Cocktailsaus € 1,31
529 Ravigottesaus € 1,31
572 Mosterd-dille saus € 1,31
614 Amerikaanse saus € 1,31
050 Tzatzikisaus € 1,31
530 Deense saus € 1,31
696 Mexicaanse saus € 1,31

Brood
1129 Stokbrood (op bestelling) € 1,95
1183 Ciabatta (op bestelling) € 2,95
1134 Panne napoli (op bestelling) € 2,95
698 Kruidenboter € 1,57

Borden en bestek
Plastic borden en bestek 

kunnen worden bijgeleverd. Per 
setje krijgt u dan van alles 4 

stuks inclusief servetten
(€ 0,95 per set van 4).

Kiest u voor porseleinen borden 
en bestek, dan krijgt u per setje 
van alles 1 per persoon. Mes en 
vork zijn dan ingerold in een 

servet (€ 0,75 per setje).

Barbecue schoonmaken
Voor het schoonmaken van 
elke barbecue wordt € 10,00 

gerekend.

Afwasservice
Het is mogelijk om alle overige 
door ons geleverde materialen 

door ons te laten afwassen. 
Borden en kommen etc. dienen 
dan wel goed leeggemaakt te 
worden. Alles kan dan in de 

bijgeleverde kratten bij elkaar 
worden gezet. Of u brengt alles 

retour of wij halen alles op 
een afgesproken tijdstip weer 

op (zie bezorgen/ophalen).
Afwasservice kost € 1,00 p.p., 
vermeerderd met € 0,50 per 

setje huurgoed (bijv. borden en 
bestek, kop en schotel, etc.).

Tentje
Ter volmaking van het geheel 

kunt u ook een tentje huren. Dit 
zorgt ervoor dat de producten 
mooi, droog en sfeervol staan 
opgesteld. Het betreft tentjes 
van 3x3 meter à € 25,00 per 

tent.

Bediening
Bediening is in principe alleen 
mogelijk voor groepen vanaf 
30 personen. Informeer naar 
de mogelijkheden. Tarief is 
€ 35,00 per medewerker per 
uur. Reserveer wel tijdig om 

teleurstelling te voorkomen!!!
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Heeft u een barbecue met deksel
of zelfs een keramische barbecue als de grill-dome?

Probeer dan ook eens te denken aan een groot stuk vlees in 
plaats van lapjes op de barbecue. Wij hebben bijv. een heerlijk 

stuk Australische striploin of een hele Livar rack of Iberico rack, 
maar ook een stuk buikspek of procureur is een feest op een 

dergelijke barbecue.

Probeer eens anders te barbecuen… in dinervorm
Bedenk een lekker voorgerecht, een tussengerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht dat op de barbecue bereid kan worden. In plaats van 

salades en sauzen op tafel te zetten, maak je de borden voor de gasten per gerecht op, net als in een restaurant.
Je kunt afspreken dat iedereen een gang voor zijn rekening neemt, zodat iedereen ook echt aan de beurt komt met barbecuen.

Het is ook gezellig om meerdere kleine gerechtjes te bedenken en een tapas barbecue te organiseren.
Van alle onderstaande gerechten is natuurlijk ook een kleine variant te maken. Iedereen maakt om de beurt een hapje.

Denk dan ook goed na over een originele manier van presenteren.

Als hoofdgerecht
• Een heerlijk stuk Livar procureur, langzaam gegaard op een 

gesloten barbecue met gebakken aardappeltjes en salade.
• Een heel stuk spek gegrild op een gesloten barbecue en op 

het laatste moment gegratineerd met gebakken uienringen en 
kaas. Geserveerd met een spiesje van groente en aardappel.

• Lamsrack geserveerd met tzatziki en een zakje van 
aluminiumfolie gevuld met gemengde groente, krieltjes en 
Provençaalse kruiden.

Als nagerecht
• Een crumble met rood fruit, geserveerd in een blikje met een 

bolletje roomijs.
• Gebakken verse ananas met Grand Marnier.
• Banaan omwikkeld met gerookt spek, geserveerd in een flensje 

met ijs.
• Gevulde appel met rood fruit en kaneel in aluminiumfolie.
• Een lekker kaasplankje, aangevuld met warme camembert. 

Geserveerd met knapperig stokbrood vanaf de barbecue, om 
te dippen in de camembert.

Als voorgerecht
• Een in spek gerold geitenkaasje op een bedje van sla met 

honingdressing en op de barbecue geroosterd brood met 
tapenade.

• Gebakken scampi’s in knoflookmarinade op een bedje van sla.
• Grote champignons, gevuld met Grieks gekruid rundergehakt, 

pijnboompitjes en zongedroogde tomaatjes. Geserveerd met 
tzatziki en geroosterd stokbrood.

Als tussengerecht
• Mini glaasje gevuld met satésaus, taugé en een klein 

kipsatéspiesje met stukje kroepoek.
• Klein bamboe-schuitje met tortilla wrap, tortilla chips en 

guacamole.
• Pizza puntje.
• Mozzarella met basilicum en zongedroogde tomaatjes, zwarte 

knoflookolijven en pijnboompitjes, gesmolten op toast.
• Hertenrugfilet gegrild en in stukjes gesneden, geserveerd op 

een amuselepel met vijgenconfijt.
• Gedroogde dadels, gedroogde perzik en gedroogde pruimen 

omwikkeld met spek en gestoken op een spiesje.



Overige wensen en opties
Code Extra opties Tarief Aantal Totaal
1088 Huur barbecue / pan Gratis (alleen verbruik gas wordt afgerekend)
1022 Verbruik gas € 3,50 per kg
1023 Schoonmaakservice barbecue € 10,00 per barbecue
1024 Presentatie extra barbecue € 0,75 per persoon
1425 Presentatie de luxe barbecue € 1,75 per persoon
1025 Huur tentje € 25,00 per stuk
0998 Bediening Medewerkers à € 35,00 per uur per medewerker
1426 Borden en bestek kunststof € 1,00 per persoon (4 borden en bestek p.p.)
0995 Borden en bestek porselein € 0,75 per setje (bestek ingerold in servet)
1068 Kop, schotel en lepeltje € 0,75 per setje
0996 Afwasservice basistarief € 1,00 per persoon
0997 Afwas huurgoed € 0,50 per setje
1427 Afhalen buiten openingstijden € 10,00 (zondag om 11.00 uur is gratis afhalen)
0993 Bezorgkosten binnen 10 km € 12,00
0994 Bezorgkosten buiten 10 km € 12,00 + € 0,50 per km (op basis van retour)
0993 
0994

Ophalen materialen € 12,00 + € 0,50 per km (op basis van retour)

Full service pakketten Aantal Totaal
1760 Meer dan 10 personen € 7,00
1761 Meer dan 20 personen € 5,00
1762 Meer dan 30 personen € 4,00
1763 Meer dan 50 personen € 3,00

Tarief Gekozen barbecue en uitbreidingen Aantal Totaal

Totaal te voldoen:

Geleverde materialen
Geleverde materialen Aantal Retour Correctie Geleverde materialen Aantal Retour Correctie
Totaal bestek voor uitserveren Barbecue / pan
Broodmes Tenten
Schalen Tafels
Kommen Barbecue tangen
Spiegels Overig:
Kratten
Broodplankjes / kaasplanken
Kandelaars
Chafing dishes
Mandjes

Bedankt voor uw vertrouwen.
Heeft u opmerkingen en/of tips? Laat ons dat dan weten, zodat wij onze service steeds weer kunnen verbeteren!

Slager traiteur Guido Veugen
adres: Markt 100a, 6191JK Beek  - tel: 046-4371795 - fax: 046-4362783 - email: info@slagerijveugen.nl - web: www.slagerijveugen.nl


