Verhuurprijzen
per dag.
•	Gas barbecue 10-25 pers.
20,- (incl. gas, excl. schoonmaakkosten)
•	OFYR groot
60,- (excl. hout)
• OFYR klein
30,- (excl. hout)
Schoonmaakkosten zijn 13,50 per bbq.
Bij ALL-IN saladepakket is dit kosteloos.
- Voor verhuur van materiaal kan borg en legitimatie
worden gevraagd.
- Verhuur van materiaal alleen in overleg met
Westerman, keurslager.
- Huur, borg en schoonmaakkosten worden bij
afhalen betaald.
- Bij schoon inleveren van de bbq krijgt u de
schoonmaakkosten weer retour.
- Verhuur alleen mogelijk in combinatie vleesverkoop.
- Borg voor barbecue en ander materiaal is 100 euro.
Bij gebreken of vermissing wordt borg ingehouden.

Voorwaarden bezorging.
Uw BBQ bestelling kan worden bezorgd.
Bezorgkosten zijn €15.- in een straal tot 20 km.
Bezorgtijden zijn tussen 14:00 en 18:00. U kunt geen
tijd afspreken i.v.m. logistiek, efficiëntie.
Bezorgen in de bouwvak is NIET mogelijk.
Bij bezorging ALL-IN saladepakket BBQ: Bezorgen is
kosteloos binnen straal van 20km.
Wenst u verder informatie over:
• Hapjesschalen
• Saladeschotels
• Gourmetschotels
• Weekaanbieding
Bezoek dan onze site: www.westerman.keurslager.nl

Speenvarken aan spit

Vlees bewaartips

• Speenvarken
• Honing-mosterdsaus
• Gas BBQ met draaispit

• Sla het vlees direct na thuiskomst in de
koeling of diepvriezer op. Wanneer het
vlees dezelfde of de volgende dag wordt
genuttigd kan het in de koeling worden
bewaard.
• Ingevroren vlees haalt u de avond tevoren
uit de diepvries en laat u in de koelkast
ontdooien.
• Houd het vlees zo lang mogelijk in de
koelkast. Zo voorkomt u dat vlees, dat
uiteindelijk niet opgaat, onnodig lang in de
(warme) buitenlucht ligt.
• Leg het vlees nooit in de zon.
• Kip en varkensvlees dient u altijd helemaal
gaar te eten!
• Leg bereid vlees nooit bij rauw vlees, maar
gebruik hiervoor altijd schone schalen.



28500

Hoeveelheid is ongeveer voor 30 personen.
Speenvarken wordt door ons gepekeld en gekruid.
Op locatie wordt het varken in de Pig-Out gegaard.
Voor een groep van ongeveer 20 personen kunnen
we een kleine speenvarken bereiden.
Prijs is dan € 260,Aan te vullen met:
• Kartoffelsalade met Zeeuwsspek “eigen”
• Hollandse huzarensalade luxe opgemaakt
• Breekbroden met heksenkaas
•	Aardappelwedges met rookspekjes en ui die u
kunt bakken in de meegeleverde koekenpan met
brander, incl. gas.
In combinatie met speenvarken aan spit 7,95 p.p.

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Uw barbecue specialist
De grill mag weer aan! Als de BBQ eenmaal lekker warm is, gaat er natuurlijk
niets boven een heerlijk stukje kwaliteitsvlees op het rooster. Wij voorzien je
graag van de meest heerlijke BBQ producten. Ontdek ons assortiment en vraag
gerust naar al onze mogelijkheden.

Westerman, keurslager
Veendam
Tel:0598-612700
info@westerman.keurslager.nl
www.westerman.keurslager.nl

Be stel
ge makkelijk
in onze
webshop!

BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR MEER RECEPTEN

BBQ-tappasschotel
BBQ pakket Populair
•
•
•
•
•

Runderhamburger
BBQ-worst
Kipsaté
Speklapje tsjakka
Gemarineerd kippendijtje
400 gram per persoon
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BBQ deals met BBQ pakket Populair:
v.a. 20 pers. met ALL-IN saladepakket BBQ


€15,99 14,- p.p.
v.a. 20 pers. met saladepakket BBQ

€10,99 10,- p.p.
v.a. 20 pers. met saladepakket BBQ

10,99 met gratis huur gas BBQ

(excl. schoonmaakkosten)
Voor meer informatie over de inhoud pakketten
en voorwaarden zie elders op folder

Runderhamburger
Texas rundersteak
Spareribs 2x3 ribs
Rolladelapje
Kipsaté		
+/- 575 gram per persoon
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BBQ deals met BBQ pakket Royaal

99

v.a. 20 pers. met ALL-IN saladepakket BBQ

€18,99 17,- p.p.
v.a. 20 pers. met saladepakket BBQ

€13,99 13,- p.p.
v.a. 20 pers. met saladepakket BBQ

13,99 met gratis huur gas BBQ

(excl. schoonmaakkosten
Voor meer informatie over de inhoud pakketten
en voorwaarden zie elders op folder

• Voorgebraden hamburger
• BBQ-worst
• Mini pita pizza broodje
• Juniorspies
325 gram
Per persoon +/- 6 tot 12 jaar

Uw gast heeft de keuze uit:
• Kipsaté
• Runderhamburger
• Bombay kipspies
• BBQ worst
• Spareribs
• Pepersteak
• Rolladelapje
• Texas varkensfiletlapje
• Varkenssaté
• Gemarineerd speklapje
(te bestellen v.a. 6 personen)
400 gram
Per persoon

399

895

• Crispysalade
• Pastasalade
•	Kartoffelsalade met
Zeeuws spek
•	Keur rauwkostsalade

•
•
•
•

Stokbrood
Kruidenboter
Heksenkaas
3 soorten sausjes

(te bestellen v.a. 6 personen)

Per persoon

800

BBQ- deals met BBQ-tappasschotel:

v.a. 20 pers. met saladepakket luxe

€16,95 16,- p.p.
Huur OFYR zie achterzijde folder.

Saladepakket BBQ
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BBQ- deals met BBQ pakket Variatie:

v.a. 20 pers. met ALL-IN saladepakket BBQ

€17,99 16,- p.p.
v.a. 20 pers. met saladepakket BBQ

€12,99 12,- p.p.
v.a. 20 pers. met saladepakket BBQ

12,99 met gratis huur gas BBQ

(excl. schoonmaakkosten
Voor meer informatie over de inhoud pakketten
en voorwaarden zie elders op folder

+/- 400 gram p.p.

Aangevuld met saladepakket luxe:

BBQ pakket variatie

BBQ pakket royal
•
•
•
•
•

Junior BBQ-pakket

Kleine hapjes die u heerlijk kunt nuttigen op de
zomeravond. Ook zeer geschikt om te garen op de
OFYR.
• Punt-paprika gevuld met roomkaas
• Lamsworstjes
• Rosbiefrolletje met pesto en oude kaas
• Varkenshaas met zongedroogd tomaat
• Mini pita pizza broodjes
•	Kippendijvlees gekruid met kaneel & venkel
• Mini peperburger
• Sweet honey pop
(te bestellen v.a. 6 personen)

• Rundvleessaladeschotel
• Kartoffelsalade met Zeeuwsspek
• Rauwkostsalade Keur
• Stokbrood met kruidenboter
• Knoflook-, cocktail- en BBQ-saus
(te bestellen v.a. 6 pers)

Uw gast heeft de keuze uit:
• Kipsaté
• Runderhamburger
• Bombay kipspies
• BBQ-worst
• Varkenssaté
• Pepersteak
• Gevulde portobello
• Punt-paprika gevuld met roomkaas
• Black pepper champignonburger
• Mini pita pizza broodjes
(te bestellen v.a. 6 personen)
400 gram

Per persoon

799

BBQ- deals met BBQ-pakket
Variatie FLEX:

v.a. 20 pers. met ALL-IN saladepakket BBQ

€18,99 17,- p.p.
v.a. 20 pers. met saladepakket BBQ

€13,99 13,- p.p.
v.a. 20 pers. met saladepakket BBQ

13,99 met gratis huur gas BBQ

(excl. schoonmaakkosten
(lees inhoud pakketten en voorwaarden elders op folder)

Per persoon

595

ALL-In saladepakket BBQ
• Rundvleessaladeschotel
• Kartoffelsalade met Zeeuwsspek
• Rauwkostsalade Keur
• Stokbrood met kruidenboter
• Knoflook-, cocktail- en BBQ-saus
• Bord, bestek inclusief afwas
• Gas BBQ inclusief gas, inclusief schoonmaak
• Koelbox en grilltang
• Bezorgen en halen, zie voorwaarden!
(te bestellen v.a. 10 pers)

Per persoon

BBQ-pakket
variatie FLEX

1100

Voor de
Grillmasters
•
•
•
•
•
•
•

Bavette
100 gram
Picanha
100 gram
Short ribs
100 gram
Spareribs
100 gram
T-bone
100 gram
Cote de Boeuf 100 gram
Pulled porc vlees100 gram

Andere wensen horen we graag van de Grillmaster

2,30
2,00
1,40
1,00
2,90
2,20
1,10

