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becue

buffetten

Check onze vernieuwde website incl. webshop
Nu ook online-bestellen www.vleeshouwerijsaasveld.nl

Vleeshouwerij Saasveld vind je aan de Drosteweg 10a, 7597 MG Saasveld. Een bestelling plaatsen of meer weten?  
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 074 - 349 42 12. Natuurlijk kunt je de bestelling ook mailen: info@vleeshouwerijsaasveld.nl   
Onze openingstijden zijn: dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur & zaterdag  08.00 - 16.00 uur 
Bezoek ons ook op www.vleeshouwerijsaasveld.nl  Prijswijzigingen voorbehouden

Exclusief genieten!
Hebben jullie een groot feest of een 
bruiloft? Ga dan voor iets bijzonders en 
probeer eens een compleet verzorgde bar-
becue met grote stukken vlees! Denk aan 
Bavette, Picanha (staartstuk), Lende, Cote 
de Boeuff, Procereur, beenhammen, hele 
lamsracks etc.  We stellen deze exclusieve 
barbecue graag voor jullie samen, de prijs 
hiervoor is dan ook op aanvraag.

Heb je geen BBQ tot 
je beschikking of er 
eentje nodig voor 
een feestje?
Het gebruik van een gas-BBQ is € 12,50  
inclusief  gas. Het gebruik van een  
houtskool- BBQ is € 10,- excl. Houtskool. 
Voor het schoonmaken rekenen we € 12,50. 
Natuurlijk kun je je BBQ ook zelf schoon-
maken, dan vervallen deze kosten. 
Het bezorgen is gratis vanaf € 100,-. 
Voor bezorgen op zondag rekenen we 
€ 20,- per bestelling. 
Voor alle bezorgopties, zie de website.

Zelf een BBQ pakket
samenstellen?
Wil je zelf een pakket samenstellen of ge-
woon los BBQ vlees bestellen? Kijk dan eens 
op onze site voor ons complete assortiment 
barbecue vlees. Of probeer ook eens een 
lekkere visspies, we hebben verschillende 
soorten vis voor op de barbecue.

Pakket
Populair EASY 

Per persoon slechts € 14,25 
(Min. 20 personen)

 Inclusief: Het schoonmaken van de BBQ
De huur van de BBQ,  bestek en borden.

 Afwas van bestek en borden 
(wel afspoelen)

Bezorgen en ophalen.

  Vleessoorten 
   7 soorten vlees
   5 stukjes per persoon 
   Biefstuk
   Varkenshaas Saté
   Karbonade
   Speklap   
   Worstje / hamburger
   Steak Méditerranée
   Zonnesteak

* op zon- en feestdagen rekenen we bezorgkosten.

Salades
Rundvleessalade
Scharrel / 
kartoffelsalade
Rauwkostsalade
En verder
Stokbrood / 
Turksbrood, 
kruidenboter en 
drie soorten saus.

Barbecue
populair
Per persoon € 12,25

(Min. 10 personen)

7 soorten vlees,

5 stukjes p.p.

2 soorten salades

 en 3 soorten saus

Inclusief vers afgebakken 
stokbrood / Turksbrood, 

kruidenboter, en een heerlijke
verse rauwkostsalade.

Laat je verrassen door dit
heerlijke en zeer populaire pakket. 
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Onze buffetten (Minimaal 20 personen en gelieve tijdig te bestellen) Onze barbecuepakketten

Buffet 1
Saté vlees in saus (kip, varken)
Warme ham of varkensrollade
Gehaktballetjes in saus
Stokbrood / Turksbrood 
Kruidenboter
2 soorten salade
Rauwkost, sauzen

Per persoon:  € 10,45

paKKet A
Karbonade of Zonnesteak
Speklap
Barbecue worst
Saté
Hamburger

Per persoon:  € 6,85
Of bestell all-in:  € 10,45 p.p.

paKKet B
Karbonade of Procureurlapje
Speklap
Zonnesteak  
Saté
Hamburger of worst

Per persoon:  € 7,25
Of bestell all-in:  € 10,85 p.p.

Budget pakket
4 Soorten vlees
Karbonade of zonnesteak
Kip of varkenssaté 
Speklap of worst
Hamburger of grillschijf
2 Soorten salade, 
3 Soorten saus
Vers gebakken stokbrood
+ kruidenboter

Alleen all-in:  € 8,35 p.p.

Kinder- of 
scholieren pakket
3 Soorten vlees, keuze uit:
Worstje,  Hamburger,
Saté, Speklap,
Drumstick of grillschijf

2 Salades, 3 Soorten saus
Stokbrood

Per persoon:  € 3,75
Of bestell all-in:  € 6,95 p.p.

paKKet C
Karbonade 
Shaslick of Kip Dyon
Zonnesteak  
Saté
Hamburger of worst of speklap

Per persoon:  € 8,25
Of bestell all-in:  €11,85 p.p.

paKKet D
Karbonade of Zonnesteak
Shaslick / Kip Dyon
Saté
Steak Méditerranée
Hamburger of worst of speklap

Per persoon:  € 8,55
Of bestell all-in:  € 12,15 p.p.

paKKet E
Karbonade of Zonnesteak
Kip Dyon
Saté van de haas
Biefstuk
Steak Méditerranée

Per persoon:  € 9,50 
Of bestell all-in:  € 13,10 p.p.

Rauwkost
Huisrauwkost
Appelrauwkost
Pasta salades

Salades
Rundvleessalade
Scharrelsalade
Zalmsalade
Smulsalade
Kartoffelsalade

Buffet 2
Saté vlees in saus (kip, varken)
Warme ham 
Gehaktballetjes in saus
Rollade rund / varken
Stokbrood / Turksbrood 
Kruidenboter
2 soorten salade
Rauwkost, sauzen

Per persoon:  € 11,45

Vleessoorten
Sate; varken, kip of haas
Spare ribs
Rollade; Rund of varken
Schnitsels
Kipfilet in Kerriesaus
Gehaktballetjes in saus
Warme ham
Pulled Pork
Boeuf Bourguignon
Zalm in room-preisaus (meerprijs)

Soorten sauzen
Knoflook
Cocktail
Beenhamsaus
Barbecuesaus
Satesaus (warm)
Zigeunersaus (warm)
Pepersaus (warm)
Champignonsaus (warm)
Pangangsaus (warm)

Broodjesbuffet 
Broodjes vlees incl. sausen en 
rauwkorst. Keuze uit shoarma, 
beenham, rollade, pulled pork.

Ook eenvoudig zelf warm te maken!
Per broodje:   € 2,70

Buffet 3
Varkenshaas saté
Runderrollade
Warme ham
Spareribs
2 soorten salade
Stokbrood / Turksbrood
Kruidenboter, rauwkost, sauzen
Gebakken aardappeltjes of 
aardappelpartjes met schil

Per persoon:  € 13,45

Buffet 4
Varkenshaas in champ- of pepersaus
Kipfilet in oosterse kerriesaus
Schnitzels in champ. roomsaus
Boeuf Bourguignon of runderrollade
Gebakken aardappeltjes of  
aardappelpartjes met schil
3 soorten salade, kruidenboter
Rauwkost, sauzen
Stokbrood / Turksbrood

Per persoon:  € 14,50

Kijk voor het complete en gevarieerde aanbod van al onze 
vleessoorten op www.vleeshouwerijsaasveld.nl

TAPAS BBQ
8 kleine stukjes vlees of vis. Lamsrackje, worstje, kipspiesje, biefspiesje, gevulde champignons, varkenshaasspiesje, speklapje, garnaalspiesje. 2 Soorten salade en rauwkost, 3 soorten saus en kruidenboter. Met stokbrood / Turksbrood

Per persoon all-in: € 13,90  
(Min. 10 personen)

Gemakkelijk en erg compleet,
bestel het barbecue pakket All-in!*
Alle genoemde pakketten kunnen all-in worden besteld, naast het vlees ontvang je dan:
2 soorten salades, rauwkost, 3 soorten saus en lekker vers gebakken stokbrood of Turks brood en kruidenboter.
* dit geldt vanaf 4 personen en is met uitzondering van het budgetpakket / Prijswijzigingen voorbehouden

Natuurlijk kun je ook een eigen buffet samenstellen!
Kunststof bestek, luxe kwaliteit vork, mes en bord € 0,35 p. st. / Porseleinen borden met RVS-bestek € 0,35 p. st.

Huur van de borden is inclusief afwaskosten  € 1,- p.p. minimaal  € 25,-
Wil je meer informatie, kijk dan op www.vleeshouwerijsaasveld.nl

Je kunt natuurlijk ook bellen, wij zijn bereikbaar via tel. 074-3494212 of mail naar info@vleeshouwerijsaasveld.nl
Prijswijzigingen voorbehouden


