
Hapjesschotels (vanaf 30 stuks)
Gewone hapjes (worstsoorten en kaas) € 0,49 per stuk
Luxe hapjes € 1,10 per stuk

Partypan
Partypan € 49,50 per pan 
(140 warme hapjes, 6 verschillende soorten)
Partypan Deluxe € 55,50 per pan 
(140 warme hapjes, honeypops i.p.v. grillworst)
Mini Partypan € 28,90 per pan 
(72 warme hapjes, 4 verschillende soorten)

Tapasplateau
Verkrijgbaar vanaf 8 personen       € 12,50 per persoon

Voorwaarden bruikleen
Gebruik onze materialen, die wij in bruikleen geven, waarvoor ze 
bestemd zijn en behandel deze alsof ze van uzelf zijn. Schade of 
verlies aan of van de materialen, dienen te worden vergoed. Gebruik 
is op eigen risico!

Contact
Slagerij van Dijk
Kerkstraat 1 | 6971AE Brummen
0575-561286
info@slagerij-vandijk.nl
www.slagerij-vandijk.nl  
www.facebook.com/vandijkbrummen

Groepsbarbecuepakket 
Zonder Zorgen

Barbecue
Slagerij  van Dijk

De Gildeslager, die zelf nog worst maakt!

10 biefstukspiesen
10 gem. karbonades
10 kipfiletsaté (3 stokjes)
10 shaslicks
10 gekruide speklappen
10 hamburgers
10 gem. kipfilets (voorgegaard)
10 barbecueworstjes
10 gem. entrecotes
10 satéstokjes

Rundvleessalade opgemaakt op 
schaal
2 soorten rauwkostsalades
3 soorten saus
Voorgebakken stokbrood
Luxe wegwerpborden en bestek 
in pochet
Gasbarbecue in bruikleen met 
gas en tangen
.... En het schoonmaken doen wij 
voor u!

20 personen € 310,00

Buffetten
Wij hebben voor u onderstaand warm en koud buffet samengesteld, 
uiteraard kunnen wij dit aan uw wensen aanpassen. Kom gerust 
even langs in de winkel, wij helpen u graag verder!

Warm en Koud buffet (vanaf 15 personen)
Bourgondische beenham
Varkenshaasspies in satésaus
Gegrilde drumstick
Rundvleessalade opgemaakt op schaal
Halve haring met ui
Stokbrood (wit, bruin en/of boeren)
2 soorten tapenades of kruidenboter
€ 13,50 per persoon

Supplement: varkenshaasmedaillons in champignonsaus en witte 
rijst (+ € 2,75 per persoon) of gegrilde spareribs (+ € 2,25 per per-
soon)

In de koudere maanden bieden wij ook een stamppotbuffet aan. 
Kijk op onze website voor meer informatie.



BBQ Pakketten
Bambino
Hamburger (voorgegaard)
Kinderspies
Saté
€ 2,44 per persoon

Standaard
Barbecueworst
Gekruide speklap
Hamburger
Saté (2 stuks)
€ 3,90 per persoon

Brummen
Gem. filetlapje
Shaslick
Kipdijenspies
Hamburger
€ 4,99 per persoon

Populair
Gem. karbonade
Gekruide speklap
Shaslick
Saté (2 stuks)
Barbecueworst
€ 5,70 per persoon

De IJssel
Gem. karbonade
Gem. kipfilet (voorgegaard)
Shaslick
Hamburger
Barbecueworst
€ 6,30 per persoon

Du Chef
Gem. karbonade
Gem. spareribs (voorgegaard)
Kipfiletsaté (3 stokjes)
Shaslick
Hamburger
€ 7,24 per persoon

Deluxe
Gem. entrecote
Gem. filetlapje
Varkenshaasspies
Gem. kipfilet (voorgegaard)
Biefstukspies
€ 9,90 per persoon

Om uw barbecue helemaal af te 
maken, kunt u onze pakketten 
aanvullen met ons ‘Pakket Com-
pleet’. Vanaf 6 personen.

Compleet (op bestelling)
Rundvleessalade opgemaakt 
op schaal
Voorgebakken stokbrood
2 soorten rauwkostsalades
3 soorten saus
€ 6,50 per persoon

Slowcooking en Amercian BBQ
Voor de slowcooking en Armercian BBQ liefhebbers hebben wij ook 
diverse barbecuespecialiteiten. Denk bijvoorbeeld aan procureur 
(ook geschikt voor pulled pork), t-bone steak, pork rack, côte de 
boeuf, buikspek en pork ribs. Kom gerust even langs in de winkel om 
te overleggen over de mogelijkheden!

BBQ Specialiteiten

Vegetarisch  
Aardappelspies      € 0,99/stuk
Ananasschijf (gepaneerd met suiker)   € 0,95/stuk
Banaan amaretto/kaneel (in aluminiumfolie)  € 1,35/stuk
Groenteburger      € 1,60/stuk
Hamburger       € 1,60/stuk
Saté        € 1,30/stuk
Shaslick       € 1,69/stuk
Schnitzel       € 1,65/stuk

Brood  
Stokbrood wit            € 1,55/stuk
Stokbrood bruin            € 2,10/stuk
Boerenstokbrood            € 1,85/stuk
Kruidenboter         € 1,39/100g

Salades  
Rundvleessalade            € 7,20/kg
Russisch eisalade          € 7,20/kg
Smulsalade             € 8,20/kg
Zalmsalade            € 11,90/kg
Kartoffelsalade            € 5,99/kg

Salades Opgemaakt op Schaal         
Rundvleessalade      € 4,20/p.p.
Russisch eisalade      € 4,20/p.p.
Zalmsalade       € 5,99/p.p.

Rauwkostsalades van Jansen Groente en Fruit (op bestelling)
Huissalade       € 1,29/100g
Komkommer/dillesalade     € 1,29/100g
Selderijsalade      € 1,29/100g
Appel/uisalade      € 1,29/100g 
Lekkerbeksalade      € 1,29/100g 
Fruitsalade       € 1,50/100g

Sauzen  
Knoflooksaus       € 0,79/100g
Cocktailsaus       € 0,79/100g
Barbecuesaus      € 0,79/100g
Satésaus       € 0,89/100g

Barbecues & Benodigdheden
Plastic bord, mes en vork           € 0,45/couvert
Luxe wegwerpbord en bestek in pochet     € 0,85/couvert
Porseleinen bord, mes en vork (bruikleen)   € 1,10/couvert
Gasbarbecue        € 16,00/stuk
Grote pan       € 18,00/stuk
Houtskoolbarbecue        Gratis
Schoonmaakkosten       € 15,00/stuk
Bezorging barbecue (binnen een straal van 5 km)  € 12,50 *

* Afhalen is gratis. Ook is het mogelijk om op zondag op een afgesproken tijdstip 
af te halen.

Populair
Balkanspies       € 1,25/stuk
Barbecueworst (voorgegaard)    € 0,90/stuk
Brummens procureurlapje gemarineerd   € 1,35/stuk
Drumstick gemarineerd (voorgegaard)   € 1,00/stuk
Grillworstspies      € 0,79/stuk
Hamburger       € 1,05/stuk
Hamburger (voorgegaard)     € 0,79/stuk
Karbonade gemarineerd     € 1,45/stuk
Kinderspies       € 1,15/stuk
Kipdijenspies       € 1,00/stuk
Kipfilet gemarineerd (voorgegaard)    € 1,50/stuk
Kipfiletsaté (3 stokjes)     € 1,69/set
Kip Hawaïspies      € 1,35/stuk
Runderburger      € 1,19/stuk
Saté        € 0,50/stuk
Shaslick       € 1,40/stuk
Spareribs gemarineerd (voorgegaard)   € 1,19/100g
Speklap gekruid      € 0,95/stuk

Deluxe  
Biefstuk gemarineerd     € 2,49/100g
Biefstukspies      € 2,15/stuk
Black Angusburger      € 1,79/100g
Entrecote gemarineerd     € 2,29/100g
Filetlapje gemarineerd     € 1,49/100g
Kalfsoester       € 3,29/100g
Kalfsribeye       € 3,09/100g
Kalfsspies       € 2,60/stuk
Knoflooksteak      € 2,09/100g
Lamskotelet gemarineerd     € 2,10/stuk
Lamshaas gemarineerd     € 3,49/100g
Lamsrack (naturel of gemarineerd)    € 3,89/100g
Ribeye gemarineerd      € 2,29/100g
Runderschnitzel gemarineerd    € 1,89/100g
Varkenshaasspies      € 1,90/stuk

Vis  
Garnalenspies      € 2,50/stuk
Kabeljauwfilet      € 1,95/stuk
Zalmspies       € 3,70/stuk


