Big Green Egg Party
Geeft u een feestje en heeft u zin om eens
uitgebreid te gaan barbecueën? Dan is onze
Big Green Egg party misschien wel wat voor
u?

Wat is een Big Green Egg Party
We komen bij u op locatie met onze
barbecuechef. Mocht het nodig zijn, dan
Het is goed om te weten dat we onze Big

komen we met meerdere! Ter plekke

Green Eggs alleen verhuren met een chef

bereiden zij verschillende lekkere dingen.

erbij. Maar wilt u meer weten over hoe
het werk? We leggen het graag uit, want
we zijn echte barbecueliefhebbers.

Tijd voor

BBQ

Wat uw taak is?
Genieten!
We kunnen echt heel veel verschillende
gerechten bereiden, zo veel dat we ze hier
niet allemaal kunnen vermelden. Maar denk
hierbij bijvoorbeeld aan zacht gerookte verse
zalm op een bedje van wakame, malse
rib-eye of staartstuk uit Australië met een
heerlijke chimmy-churrysaus, crumbled fruit
of heerlijk gegaarde groenten.

Zin in een Big Green Egg party?
Neem contact met ons op, dan komen we
Kijk ook eens op

bij u langs om alle wensen te bespreken. We

www.biggreeneggparty.nl

kijken bijna nergens van op, dus gooi al uw
ideeën op tafel! Na dit gesprek gaan wij aan
de slag en komen we met een passende
offerte.

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

Veenslag 5, Veenendaal
Tel. 0318-506033
www.harzevoortveenendaal.keurslager.nl

Volg ons ook
op Facebook!

Pakket ‘Make it complete’
Ons assortiment
BBQ-pakket ‘Little Friends’

Ook dit jaar hebben we een mooi
BBQ-assortiment in onze toonbank
liggen. Hieronder een selectie.
Andere wensen? Vraag het ons
gerust, we denken graag mee!

Ook de kinderen kunnen lekker mee eten met
dit fijne pakketje!
• 2 stokjes saté
• Kinderspiesje
• Hamburger
25
prijs p.p.
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BBQ pakket ‘It’s all for you’
Met dit pakket heb je alles in huis voor een
geslaagde BBQ. Voor ieder wat wils!
• Gemarineerd schouderfiletlapje ,
• 2 stokjes kipsaté,
• Hamburger,
• Shaslick
• Barbecueworstje.
• Samen met 3 sausjes , rundvleessalade,
pastasalade, stokbrood en kruidenboter
Minimaal voor 10 personen
p.p.

1450

BBQ pakket ‘I don’t eat meat’
Tapas for ladies
Onbezorgd genieten van een heerlijke zomer,
begint met dit pakket!
• Spiesjes van rund, kip en kalf
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• Chipolataworstjes
• lamsrack of koteletjes
• Inclusief salades, stokbrood, tapenades en
kruidenboter.
p.p.

1295

BBQ pakket ‘The butcher is back’
Vlees, vlees en nog meer vlees. Barbecueën
voor de echte vleesliefhebber!

BBQ pakket ‘Pulled Pork Party’
Een regelrechte hit voor ieder barbecuefeest!
• Varkensvlees, Low & Slow bereid op de BBQ
• Broodjes
• 2 soorten saus
• Koolsalade
95
prijs p.p.
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BBQ pakket ‘Top of the Bill’

• Megaburger
• Karbonade XL met handvat
• Rib-eye speer
• BBQ-worst
p.p.

1195

s ite
B ekijk o nze w eb
epten

voor meer rec

Voor onze vegetarische vrienden een pakket vol
lekkere dingen zonder vlees!
• Groenteschijf
• Maiskolf
• Courgetteschuitje
• Vegetarische hamburger
• Groentespies
95
prijs p.p.

Voor de levensgenieters die van échte luxe
houden!
• Saté van varkenshaas
• Biefstukspies
• Zalm- of garnalenspies
• Rib-eye of bavette
• Lamskotelet of-rack
prijs p.p.

1450

Maak de BBQ compleet met dit pakket vol extra
lekkere dingen!
• Aardappelsalade
• Rundvleessalade
• Frisse rauwkost
• Knoflook-, cocktail- en BBQ-saus
• Satésaus
• 2 soorten stokbrood
• Kruidenboter
• Tapenade
Vanaf 10 personen!
50
Prijs p.p.
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