Ambachtelijke saladeschotels
Huzarensalade
Klein
Middel
Groot

12,50
22,50
32,50

voor circa
voor circa
voor circa

4-7 personen
8-12 personen
13-17 personen

Rundvleessalade
Klein
Middel
Groot

15,00
27,50
40,00

voor circa
voor circa
voor circa

4-7 personen
8-12 personen
13-17 personen

Scharrel ei salade
Klein
Middel
Groot

18,75
35,00
51,25

voor circa
voor circa
voor circa

4-7 personen
8-12 personen
13-17 personen

Alle saladeschotel worden rijkelijk gegarneerd met vers fruit en eieren!

Heeft u speciale wensen?
Maak het ons kenbaar dan proberen
wij het voor u klaar te maken.

Slagerij Patriek Knot
Hoofdstraat-Oost 33, 9981 AG Uithuizen
telefoon 0595-431785, info@slagerij-knot.nl
www.slagerij-knot.nl
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Specialiteiten

Barbecue assortiment
Kipfilet
Lamskotelet
Biefstukjes
Vlindersteak
Filetlapje
Speklapjes
Karbonade
Houthakkersteak
Spareribs
Varkenssatevlees (los)
Kipsatévlees (los)

Met ons uitgebreide barbecue-assortiment kunt u naar wens
uw eigen barbecue samenstellen. Alle producten zijn van
ambachtelijke kwaliteit en supermals. Vertrouwde kwaliteit
van de Ambachtelijke Slager!

Barbecue pakketten
“Kinder” barbecue-pakket
- hamburger
- barbecueworst
- globespies
Per kind
Barbecuepakket “Basic”
- hamburger
- satéstokje
- barbecueworst
- karbonade
Per persoon
Per persoon (compleet)*

3,00

4,75
9,75

Barbecuepakket “Populair”
- hamburger
- shaslickstokje
- karbonade
- drumstick (gegaard)
- houthakkersteak
Per persoon
5,95
Per persoon (compleet)*
10,95
Barbecuepakket “Favoriet”
- kipfilet
- barbecueworst
- speklapje
- shaslick stokje
- spareribs
- satéspies
Per persoon
8,25
Per persoon (compleet)*
13,25
Barbecuepakket “Large”
- biefstuk
- satéstokje
- drumstick (gegaard)
- karbonade
- shaslickstokje
- hamburger
Per persoon
Per persoon (compleet)*

8,75
13,75

Barbecuepakket “Exclusief”
- varkensfiletlapje
- lamskotelet
- kiphawaispies
- hamburger
- satéstokje
- kipfilet
- houthakkersteak
Per persoon
10,25
Per persoon (compleet)*
15,25
Barbecuepakket “Royaal”
- shaslickstokje
- karbonade
- hamburger
- speklapje
- biefstukje
- satéstokje
- barbecueworst
- kipfilet
Per persoon
Per persoon (compleet)*

1,50
1,50
1,50
1,50

“Stoplicht” (varkenshaas trio)
Rood, oranje en groen, gemarineerde stukjes
varkenshaas omwikkeld met rauwe ham op een
stokje gespiesd
- Een aanrader -

“Italiaanse spies”
Een triospies van gehakt omwikkeld met
katenspek en op z’n Italiaans gekruid
- Lekker zacht van smaak -

Pakket compleet
Wat is het barbecuepakket Compleet?

“Mix grill spies”
Een spies met daarop stukjes lekker gekruid
varkensvlees, rundvlees, kip, gerookt spek en
paprika
- Een spies vol variatie -

Het pakket bestaat uit
- satésaus
- huzarensalade
- barbecuesaus
- rundvleessalade
- stokbrood

“Varkenshaassaté”
Heerlijk zacht varkensvlees van de
varkenshaas, lekker gekruid
- Hij doet het altijd goed-

- knoflooksaus
- kruidenboter

Te bestellen vanaf 4 personen. Eventuele wijzigingen of
aanvullingen zijn in overleg altijd mogelijk.

De afgebeelde gerechten zijn bedoeld als sfeerbeeld en serveersuggestie en zijn geen exacte weergave van ons barbecue-assortiment.
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.

per stuk € 1,05
per stuk € 1,05
per stuk € 1,05
per stuk € 1,05
per stuk € 1,35
per stuk € 1,30
per stuk € 1,25
per stuk € 1,40
per stuk € 1,40
per stuk € 1,40
per stuk € 1,50

Barbecue specialiteiten

“Wave” (kip op stok)
Zacht gekruid stukje kipfilet gewikkeld in
ontbijtspek en lekker gemarineerd
- Een keer iets anders 11,25
16,25

Hamburgers gegaard
Kipgrillburgers
Kipdrumstick gegaard
Gehaktstaaf
Hamburgers rundvlees
Globespies
Barbecueworst
Shaslick spies
Kiphawaispies
Kipsatéspies
Varkenshaassatéspies

Barbecue in bruikleen
- 1 barbecue is voor ongeveer 30 personen
- Gasfles 12,50
- Borg barbecue 20,00
- Barbecue verplicht schoon retour

Sauzen
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Satésaus
Cocktailsaus
Per bakje 150 gram 1,25

Garnituur
Vers fruit salade
Rauwkostsalade
Vorken/messen
Servetten/borden
Vegetarisch
Hamburger
Satéstokje
Groenteburger
Shaslickstokje

100 gram € 1,39
100 gram € 2,50
100 gram € 2,85
100 gram € 2,85
100 gram € 1,49
100 gram € 1,25
100 gram € 1,35
100 gram € 1,45
100 gram € 1,59
100 gram € 1,39
100 gram € 1,39

“Spare ribs”
Dik bevleesd en lekker gekruid
- Altijd lekker-

“Gemarineerde biefstuk”
Heerlijk zacht rundvlees gemarineerd
met een vleugje peper
- Heerlijk te bereiden op de grill “Houthakkers steak”
Een uitgebeende karbonade omwikkeld met
ontbijtspek en lekker gemarineerd met paprika
of kruidenboter
- Niet meer weg te denken“Gevulde varkenshaas”
Een varkenshaas gevuld met kruidencrême,
omwikkeld met rauwe
ham en lekker gekruid
- Iets aparts “Runder rolletje”
Een lekker zacht lapje rundvlees gemarineerd
met een kruidenbotermarinade gevuld met
rucola en opgerold
- Iets nieuws “Lamskotelet”
Lekker stukje lamsvlees gekruid
met een kruidenbotermarinade
- Voor de liefhebber -

