Tijd voor
Geen afwas

Bestellen

U mag de barbecue, de borden en het bestek ongewassen weer
in de kratten mee terug geven.

U kunt uw bestelling doorgeven op het bestelformulier (papier of
via de website).

Bezorgen en ophalen

Betalen

De aanlevertijd is afhankelijk van het aantal bestellingen en de
route. U kunt de begintijd van uw barbecue aangeven in de bestellijst, hier houden wij bij het plannen van de levering rekening
mee. Wij bezorgen niet op zondagen. De volgende dag halen wij
de barbecue en overige materialen weer op, uiteraard in overleg.
Bezorgen en ophalen GRATIS binnen Amstelveen bij afname van
tenminste € 150,00 aan vlees/all-in pakketten, buiten Amstelveen
in overleg.

U betaalt de bestelling vooraf of bij aflevering. Contant of pinnen.

Koelbox – extra service
Indien nodig bieden wij uw bestelling aan in speciale koelboxen,
zodat uw bestelling gekoeld blijft totdat u gaat beginnen (max 8
uur).

Kan ik nog bestellen?

Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.

Als u uw bestelling tijdig plaatst, kunnen wij alvast de apparatuur
reserveren, zodat u niet mis grijpt in de drukke periode. Ongeveer een week voor de geplande datum geeft u de uiteindelijke
bestelling door. Een bestelling wijzigen kan tot 2 werkdagen voor
uw barbecue.

BBQ

Over de barbecues
Aanmaakinstructies ontvangt u bij de aflevering. Bij het afnemen
van tenminste € 150,00 aan vlees/all-in pakketten is het gebruik
van de barbecue gratis. Wij rekenen standaard per gebruikte
barbecue € 15,00 schoonmaakkosten. In plaats van een rooster
werken wij ook wel met een bakplaat. Voordeel is dat dit een
goed bakresultaat geeft.

Kok en/of bediening
Op voorwaarde dat er medewerkers beschikbaar zijn. Ruim
tevoren aanvragen svp, aangezien de mogelijkheden beperkt
zijn. Doordeweeks rekenen wij een uurloon € 35,00 per manuur.
Zaterdagavond vanaf 17.00 uur € 45,00 per manuur. Naast de
uren die de kok op locatie bezig is met barbecueën, rekenen wij
ook de uren die nodig zijn voor opbouw en afbouw.

Uit eigen keuken
Alle barbecueproducten komen uit eigen keuken. Wij verpakken
het vlees per soort. Vlees dient gekoeld bewaard te worden.

Aansprakelijkheid
Slagerij Stronkhorst stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel
geleden schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleende
of gehuurde artikelen. Alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde artikelen worden door de klant aanvaard.

Stronkhorst, keurslager
Druk- en zetfouten voorbehouden.
Prijzen onder voorbehoud.

Amsterdamseweg 126, Amstelveen
T 020 6412466, F 020 6472787
E info@slagerijstronkhorst.nl
I www.slagerijstronkhorst.nl

ONLINE BESTELLEN

www.slagerijstronkhorst.nl

BARBECUE VLEESPAKKETTEN

BARBECUEVLEES

voor kleine en grote feesten, mèt of zonder COMPLETE CATERING

BUDGET BUURT 250

gr vlees
runderhamburger 1x
barbecueworst 1x
kipsaté 1x
3,20
met All-in Basic* 8,15

BUDGET BOS 300 gr vlees
runderhamburger 1x
barbecueworst 1x
drumstick (gaar) 1x
3,20
met All-in Basic * 8,15
BUDGET SPORT 350

gr vlees
runderhamburger 2 x
barbecueworst 1 x
4,50
kipsaté 1x
met All-in Basic* 9,45

MOLEN 350 gr vlees
kipsaté
biefstukspies
runderhamburger
karbonade zonder been
6,25
met All-in Basic* 11,20
met All-in Luxe* 12,20
CHICKEN AND BEEF 450 gr
biefstukspies
gemarineerde kipfilet
pepersteak
kippendijenspies
runderhamburger
9,25
met All-in Basic* 14,20
met All-in Luxe* 15,20

AMSTEL 400 gr vlees
kipfilet gemarineerd
biefstukspies
kipsaté 2x
runderhamburger
7,50
met All-in Basic* 12,45
met All-in Luxe* 13,45

CULINAIR 350 gr vlees
biefstukspies
kalfsbrochette (met olijf en
zontomaat)
lamskotelet
kipsaté
8,75
met All-in Basic* 13,70
met All-in Luxe* 14,70

SPIESFESTIVAL 450 gr vlees

AMERICAN BEAUTY 450 gr

kipsaté
biefstukspies
lamsboutspies
souvlakispies
gambaspies
9,95
met All-in Basic* 14,90
met All-in Luxe* 15,90

ribeye
sparerib
amerikaanse hamburger
kippendijspies
maiskolf
10,25
met All-in Basic* 15,20
met All-in Luxe* 16,20

BUDGET FEEST

350 gr vlees
runderhamburger 1x
barbecueworst 1x
kipsaté 1x
4,50
drumstick (gaar) 1 x
met All-in Basic* 9,45

BUDGET BROODJE HAMBURGER
100 gr vlees
runderhamburger
hamburgerbroodje
uiringen, barbecuesaus
en pickles
		

ALL IN PAKKET, vanaf 10 personen alleen bij afname van vlees

Vraag een offerte
aan voor grote
partijen of een
partij met
specifieke wensen

1. A
 ll-in BASIC 250 gr salades en 100 gr sauzen
aardappelsalade, rauwkostsalade, 2 soorten saus, stokbrood,
kruidenboter, disposable borden en bestek, servetten, opscheplepels,
tangen, gebruik van een barbecue inclusief gas*

2. All-in LUXE 250 gr salades en 100 gr sauzen
aardappelsalade, rauwkostsalade, pastasalade, vers fruit salade, 3 soorten
saus, diverse broodsoorten, kruidenboter, tapenade, disposable borden
en bestek, servetten, opscheplepels, tangen, gebruik van een barbecue
inclusief gas*

2,25

4,95 per persoon

5,95 per persoon

porseleinen borden en rvs bestek € 1,00 per persoon extra

JA, ik bestel VLEESPAKKETTEN (eventueel met toebehoren):
VLEES
Pakket Budget Buurt
Pakket Budget Sport
Pakket Budget Bos
Pakket Budget Feest
Pakket Budget Broodje Hamburger

PRIJS
AANTAL
€ 3,20
€ 3,20
€ 4,50
€ 4,50
€ 2,25

TOEBEHOREN
All-in BASIC (minimaal 10)
All-in LUXE (minimaal 10)
Porseleinen borden en rvs bestek

PRIJS
€ 4,95
€ 5,95

AANTAL

€ 1,00

salades, sauzen, brood, diversen en NON-FOOD
BARBECUEVLEES
¨ hamburgers, rund (100 gr)
¨ hamburgers, amerikaans (150 gr)
¨ hamburgers, angus aberdeen
¨ kip drumsticks, gaar
¨ kippendij
¨ kipfilet
¨ kipfilet op stok
¨ lamskotelet, gemarineerd
¨ lamsmerquez worstjes
¨ lamsracks
¨ lamskebab
¨ ribeye angus aberdeen
¨ saté kip
¨ saté varkenshaas
¨ spareribs, gemarineerd en gaar
¨ spareribs, gemarineerd en rauw
¨ spareribs, ongemarineerd
¨ spies, biefstuk gemarineerd
¨ spies, ossenhaas
¨ spies, hertenbiefstuk
¨ spies, kalfs met olijf en tomaat
¨ spies, kip ananas (Hawaii)
¨ spies, kipfilet gemarineerd
¨ spies, kippendij
¨ spies, kipsaté
¨ spies, lamsbout gemarineerd
¨ spies, lamskebab
¨ spies, mixed grill groot
¨ spies, mixed grill klein
¨ spies, varkenshaas
¨ spies, worstjes en balletjes
¨ steak – entrecote
¨ steak – minute
¨ steak – peper
¨ steak ribeye
¨ varken, vleesfakkels
¨ varken, varkenshaassaté
¨ vis, botervisfilet
¨ vis, gambaspiesen
¨ vis, zalmfilet
¨ worst, barbecueworst
¨ worst, chipolata (kalfsvlees)
¨ worst, chorizo
¨ worst, Zuidafrikaanse boerewors

Barbecue kok - in overleg
Pakket Molen
Pakket Amstel
Pakket Culinair
Pakket Chicken and Beef
Pakket Spiesfestival
Pakket American Beauty

€ 6,25
€ 7,50
€ 8,75
€ 9,25
€ 9,95
€ 10,25

GROOT VLEES
¨ speenvarken aan het spit
¨ cote de boeuf
¨ varkensribstuk
¨ varkensprocureur
¨ runderribeye
¨ kalfsribeye
¨ runderstaartstuk (opgeknoopt)

VEGETARISCH
¨ groentespies
¨ vegetarische hamburger
¨ vegetarische saté
¨ pofaardappel met kruidenboter
¨ maiskolf

¨ vers fruit salade
¨ vleessalade
¨ aardappelsalade
¨ selleriesalade
¨ zalmsalade
¨ pastasalade
¨ tomaat-mozzarellasalade
¨ eiersalade

SAUZEN
¨ knoflooksaus
¨ shaslicksaus
¨ satésaus
¨ piri piri saus
¨ hotsaus
¨ sweet babyray saus

NON FOOD
¨ gasbarbecue tot 12 personen*
¨ gasbarbecue 12-25 personen*
¨ gasbarbecue 20-40 personen*
¨ gasbarbecue XL*
¨ gasbarbecue met spit*
¨ kolenbarbecue*
¨ kolenbarbecue XL*
¨ koelbox
¨ koeltas
¨ partytent 3 x 3 meter
¨ statafel
¨ biertafel met 2 banken
¨ borden en bestek (disposables)
¨ borden en bestek (porselein en rvs)

BROOD
¨ stokbrood bruin
¨ stokbrood wit
¨ breekbrood bruin
¨ breekbrood wit
¨ foccaccia
¨ zachte witte bollen
¨ zachte bruine bollen

DIVERSEN
¨ pofaardappel met kruidenboter
¨ kruidenboter
¨ zak kolen of briketten
¨ bord en bestek (porselein en rvs)
¨ bord en bestek (luxe disposable)

*Barbecue
GRATIS in bruikleen
inclusief gas bij afname
van tenminste € 150,00
aan vlees. Anders
rekenen wij € 30,00
voor gebruik van een
barbecue

JA, ik bestel VLEES (salades, sauzen, brood en/of een barbecue)

Partytent inclusief op- en afbouwen
Biertafelset (tafel en 2 banken)
Statafel

€ 50,00
€ 30,00
€ 7,50

Gasbarbecue*
Kolenbarbecue*
Schoonmaakkosten barbecue

€ 30,00
€ 30,00
€ 15,00

VLEES

AANTAL

:.........................................................................................

Naam

:.............................................................. Bezorgen/ophalen :.........................................................................................

Telefoon

:.............................................................. Tijd

:.........................................................................................

NON-FOOD
Gasbarbecue*
Kolenbarbecue*
Schoonmaakkosten barbecue

PRIJS
AANTAL
€ 30,00
€ 30,00
€ 15,00

Barbecue kok - in overleg
Borden en bestek disposable
Borden en bestek porselein / rvs
Partytent incl op- en afbouwen
Biertafelset (tafel en 2 banken)
Statafel

* Barbecue GRATIS in bruikleen inclusief gas bij afname van tenminste € 150,00 aan vlees/all-in pakketten. Anders rekenen wij € 30,00 voor
gebruik van een barbecue.
* Wij rekenen standaard schoonmaakkosten à € 15,00 per barbecue.
* Bezorgen en ophalen GRATIS binnen Amstelveen bij afname van tenminste € 150,00 aan vlees /all-in pakketten, buiten Amstelveen in overleg.
Datum barbecue :.............................................................. Adres

SALADES

€ 0,50
€ 1,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 7,50

*Wij rekenen standaard schoonmaakkosten à € 15,00 per barbecue.
*Bezorgen en ophalen GRATIS binnen Amstelveen bij afname van tenminste € 150,00 aan vlees, buiten Amstelveen in overleg.
Datum barbecue :.............................................................. Adres

:.........................................................................................

Naam

:.............................................................. Bezorgen/ophalen :.........................................................................................

Telefoon

:.............................................................. Tijd

:.........................................................................................

