
Wilt u een barbecue organiseren met 

uw school, bedrijf, familie, buurt- of 

sportvereniging? Wij kunnen de 

barbecue compleet voor u verzorgen. 

Exact zoals u het wilt hebben. Vraag 

ons naar de mogelijkheden zodat 

uw barbecue een feest wordt met de 

kwaliteit van onze specialiteiten.

Voor de echte fijnproever die 

eens iets anders op de barbecue 

wil, hebben wij volop variatie. 

Wist u dat wij regelmatig nieuwe 

specials maken? Heerlijke nieuwe 

producten van onze bekende 

ambachtelijke kwaliteit. Ook voor 

de barbecueperiode hebben wij 

regelmatig nieuwe producten voor 

op de gril. Ontdek de smakelijke 

mogelijkheden in onze winkel.

Een groot stuk vlees op de barbecue 

is heerlijk en het is gemakkelijker 

te bereiden dan u denkt. Met de 

lekkerste vleesspecialiteiten maakt 

u het buiten koken nog lekkerder. 

Een barbecue met deksel is ideaal 

voor het roosteren van een mooi 

stuk groot vlees. Daarmee krijgt 

u namelijk het meest smakelijke 

resultaat. Natuurlijk krijgt u van ons 

een bereidingsadvies zodat uw vlees 

op de juiste wijze bereidt kan worden.

Wij verzorgen het compleet! Wij hebben volop variatieTips voor de echte buitenkoks

Lekker... 

Grootvlees op de bbq!
Het adres voor de

groeps barbecue!
Wilt u eens iets anders 

op de barbecue?

DE ECHTE BBQ specialiteiten vindt 
u bij de ambachtelijke SPECIALIST!

Tilburgseweg 87, 5051 AB Goirle
telefoon 013 534 12 51, info@slagerijswolfs.nl

www.slagerijswolfs.nl

  
Slagerij Hein Swolfs



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

Buiten eten is een feest! Onze BBQ-pakketten zijn lekker en compleet en met ons 
uitgebreide barbecue-assortiment kunt u naar wens uw eigen barbecue samenstellen. 

Alle producten zijn van ambachtelijke kwaliteit en supermals. 

Per persoon

14.75

5 verschillende soorten vlees 
verdeeld over 4 stuks per persoon

- Barbecue-worst
- Hamburger
- Gekruide speklap
- Gemarineerde karbonade
- Stokje kipsaté
- Huzarensalade
- 2 soorten rauwkostsalade
- Knoflook-, cocktails- en satesaus
- Stokbrood met kruidenboter

Te bestellen vanaf 15 personen

Per persoon

17.75

7 verschillende soorten vlees 
verdeeld over 4 stuks per persoon 

-  Varkenshaas brochette
-  Spareribs
-  Gekruide speklap
-  Gemarineerd bieflapje
-  Hamburger
-  Portie kipsaté
-  Gemarineerde kipfilet
-  Huzarensalade
-  Aardappelsalade
-  Barbecue rauwkost salade
-  Fruitsalade
-  Knoflook-, cocktail-, 
 Piri-Piri- en satésaus
-  Stokbrood met kruidenboter

Te bestellen vanaf 15 personen

Per persoon

19.50

7 verschillende soorten vlees 
verdeeld over 4 stuks per persoon

-  Gemarineerd biefstukje
-  Gemarineerde kipfilet
-  Garnalenspies
-  Spareribs
-  Varkenshaassaté
-  Burger speciaal
-  Varkenshaas brochette 
-  Huzarensalade
-  Pastasalade
-  Twee soorten rauwkostsalade
-  Fruitsalade
-  Knoflook-, cocktail-,  
 Piri-Piri- en satésaus
-  Turks brood, stokbrood en 
 kruidenboter

Te bestellen vanaf 15 personen

-  Gasbarbecue + gas
-  Stenen borden en bestek
-  Gratis bezorging binnen 15 kilometer
-  Het schoonmaken van bestek,
 de borden en de barbecue

Onze salades maken uw BBQ 
compleet.  Bereid met de lekkerste 
ingrediënten. Verkrijgbaar als 
portie, maar ook als complete 
saladeschotel. Wat u wenst.

Al onze pakketten zijn inclusief: Lekker, onze saladespecialiteiten
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.

Rundvlees 
Biefstukspies   
Gem. biefstuk   
Runderschnitzel   
Entrecote   
Rib-eye steak   
Hamburger special   

Varkensvlees 
Gekruide speklap   
Gem. karbonade, zonder been   
Barbecue-worst    
Barbecuehamburger, voorgegaard   
Gebraden spareribs   
Varkenshaassaté   
Shaslick    
Varkenshaas brochette   
Gem. filetlapjes knoflook   
Gem. filetlapjes pepertjes   
Kinderspies   
Chipolataworstje   
Reuzen mix grill  

Lamsvlees
Lamshaasje   
Lamsrack   

Kip en kalkoen 
Chicken lumberjack   
Kipsatéstok   
Superkipsaté  
Kipspies en spek   
Gem. kipfilet   
Gem. kalkoenfilet  

Vis
Garnaalspies   

Vegetarisch
Groenteschijf    
Hamburger    
Shaslick stokje    
Vegetarische wrap 

Sauzen/salades
Knoflooksaus   
Cocktailsaus   
Zigeunersaus   
Pikante saus   
Pangangsaus   
Pot satésaus    
Aardappelsalade met spekjes   
Barbecue rauwkostsalade   
Huzarensalade    
Pastasalade  

Diversen
Kruidenboter   
Stokbrood bruin of wit  

Barbecue pakketten

Pakket Een Pakket Twee Pakket Drie

Ons assortiment

Notities / bestelling


