Aantal
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
Aantal
……..
……..
……..
……..
……..
Aantal
……..
……..
……..
……..

Bestek
Lepel
Mes
Vork
Theelepeltje
Gebaksvorkje
Dessertlepel
Bestekbak (4-vaks, grijs)
Evt. schoonmaakkosten (per stuk)
Serviesgoed
Kop en schotel met lepeltje
Gebakschotel
Plat bord (voor o.a. barbecue)
Soepkom
Dessertbord
Glaswerk
Borrelglas
Wijnglas
Limonadeglas
Bierglas

Per
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
Per
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
Per
stuk
stuk
stuk
stuk

Prijs
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,07
€ 0,07
€ 0,10
€ 1,60
€ 0,05
Prijs
€ 0,20
€ 0,15
€ 0,15
€ 0,20
€ 0,15
Prijs
€ 0,15
€ 0,15
€ 0,15
€ 0,15

Aantal
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
Aantal
………

Buffetartikelen
Buffettafel
Statafel
Tafelrokken voor buffettafel
Tafelkleden voor buffettafel
Tafelrok voor statafel
Koffiezetapparaat voor 40 kopjes koffie
Thermoskan koffie/thee

Per
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk

Prijs
€ 6,00
€ 5,50
€ 7,00
€ 3,75
€ 7,00
€ 10,00
€ 3,00

Koelwagen (wij verzorgen ook gekoelde dranken)
Tenten
Partytent 4 x 4 meter, zelf opzetten
Partytent 8 x 4 meter, zelf opzetten

stuk
Per
stuk
stuk

€ 87,50
Prijs
€ 40,00
€ 50,00

Aantal
……..
……..
……...

Barbecues en Pannen
Barbecue (gas) *
Reuze pan (gas) *
Geen zin in schoonmaken? Wij doen het graag!
*Apparatuur wordt alleen verhuurd bij een min.
afname van 3 stuks vlees per persoon

Per
stuk
stuk
stuk

Prijs
€ 19,50
€ 19,50
€ 10,00

HOE WERKT DEZE BESTELLIJST?
Ook dit jaar heeft slagerij Nooteboom weer een barbecuelijst
samengesteld. Hier vindt u de uitleg omtrent uw bestelling.
1.
2.
3.
4.

Vul allereerst hieronder uw gegevens in.
Bekijk vervolgens onze mogelijkheden. Als u iets wilt bestellen,
dan kunt bij de producten de hoeveelheid (bijv. aantal of
personen) invullen. Ons advies: 4 à 5 stukjes per persoon.
U kunt de bestellijst e-mailen of afgeven bij onze slagerij. Lever uw
bestelling tijdig in, zodat wij er voldoende zorg aan kunnen
besteden en apparatuur voor u kunnen reserveren.
Heeft u nog vragen? Dan staan wij graag voor u klaar!

UW GEGEVENS
Naam:

…………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………

Ophaaldatum:

…………………………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………………………

BEZORGEN & OPHALEN
Bezorg- & haalkosten:

Voor het bezorgen en ophalen van de
barbecue & pannen rekenen wij € 30,00
in de gemeente Heerde. (artnr.291)

TOPSLAGERIJ NOOTEBOOM
Adres:

Zuppeldseweg 8
8181 NH Heerde

Bankreknr:

Nl83RABO
032.65.27.915

Tel:

0578-691853

E-mail: info@slagerijnooteboom.nl
Website: www.slagerijnooteboom.nl

STANDAARD PAKKET
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Barbecueworstje
Hamburger
Karbonade gekruid
Varkenssaté
Per persoon:

BBQ POPULAIR






Barbecueworstje
Hamburger
Speklapje gemarineerd
Drumstick gegrild
Shaslick
Per persoon:

€ 5,80

€ 4,95
TOPSLAGER PAKKET






983

kipburger
Barbecueworstje
Karbonade gekruid
Hamburger
Sparerib gegrild
Per persoon:

NOOTEBOOM PAKKET











984

Texas steak (v.filetlapje gem.)
Lamskotelet Americain (pittig )
Barbecueworstje California (gem.)
Hamburger
Pepersteak
Per persoon:

(biefstukje gem.)

Per persoon:

6,20

BBQ DE LUXE






Barbecueworstje
Pepersteak
Kipsaté
Ribkarbonade
Mexicosteak

€ 7,40

EXCLUSIEF (luxe pakket voor de fijnproever)






1037

Biefstuk gemarineerd
Kipfilet mexicano (gegaard)
Texas steak (v.filetlapje gekruid)
Cipolataworstje
(stokje met dun,
gemarin. worstje)

€ 6,75
AMERIKAANS PAKKET

961

992

Per persoon:

€ 7,45
1038

Varkenshaassaté
Biefstuk gemarineerd met knoflookmarinade (andere marinade mogelijk)
Beefburger (biefstuk tartaar met pepertjes gekruid, kort bakken)
Reuzekipsaté (voorgegaarde kipsaté groot)
Kip op stok (kipfilet met bacon op spiesje, 80 gram)
Per persoon:

€ 8.50

Aantal Product
…….. Varkens- of kipsaté
…….. Varkens- of kipsaté
…….. Varkens- of kipsaté
…….. Chipolataworstje
…….. Souflaki saté
…….. Shaslick
…….. Golfspies
…….. Barbecueworstje
…….. Hamburger
…….. Speklapje
…….. Karbonade
…….. Karbonade
…….. Ribkarbonade
…….. Texas steak
…….. Kerry Steak
…….. Spare-rib
…….. Mexicosteak
…….. Zwiebel steak
…….. Grillburger
……… beefburger
…….. Gehaktstick
…….. Tartaarspies vers
…….. Baconworstje
…….. Hamburger vers

Bijzonderheden
50 gr. (heerlijk mals)
70 gr. (heerlijk mals)
90 gr. (3 stokjes)
dun gem. v.worstje op stok
50 gr. v.saté, pittig gekruid
v.vlees met paprika/ui
gehaktballetjes met paprika/ui
naturel gemarineerd
gegaard
gemarineerd
schouder,gekruid
schouder, zonder been, gekruid
gekruid
varkensfiletlapje, pittig gekruid
varkensfiletlapje + kerrymarinade
voorgegaard & gem. per 100 gr.
varkensfiletlapje + frisse marinade
schouderkarbonade z. been & ui
hamburger gegrild
runderburger
gebraden gehaktspies + uitjes
Spies van verse tartaar
worstje omwikkeld met bacon
mager hamburger gekr. 80 gr.

€ 1,10
973
€ 1,30 920/988
€ 1,75 979/968
€ 1,20
916
€ 1,20
919
€ 1,30
917
€ 1,30
915
€ 1,10
921
€ 1,00
924
€ 1,20
972
€ 1,75
925
€ 1,55
862
€ 1,95
971
€ 1,30
923
€ 1,30
975
€ 1,20
926
€ 1,30
467
€ 1,50
191
€ 1,00 2020
€ 1,10
€ 1,35 1014
€ 1,00
€ 1,20 1024
€ 1.00 974

Biefstukspies Frans
Franse biefstuk
Entrecôte du Chef
Pepersteak
Argentijnse steak
Garden spies
Lamskotelet
Drumstick
Kalkoenshaslick
Kipburger
Kalkoenabrik.spies
Hawaï spies
Kipfilet Mexicano
Kipsaté gegaard

blokjes in knoflookmarinade en ui
biefstuk met knoflookmarinade
gemarin. per 100 gr.
gemarin. biefstukje + pepertjes
gemarin. biefstukje pittig gekruid
biefstukstokje gemarineerd
gemarineerd
gegaard
85 gr. kalkoenfilet + paprika/ui
magere kipburger gegaard
kalkoenfilet met abrikoos
kipfiletstokje met ananas
kipfilet gemarineerd/gegaard
kipstokje 80 gr. gegaard

€ 1.75
€ 1,75
€ 2,50
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 2,25
€ 1,20
€ 1,40
€ 1,10
€ 1,40
€ 1,40
€ 1,95
€ 1,35

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

Prijs

Artnr

1029
1021
985
976
969
503
499
914
929
444
1017
911
995
1013

BBQ PAKKET DU CHEF (kleine stukjes vlees)

VOOR KINDEREN
Aantal Product
…….. Cocktailspies (stokje met gehaktbal + knakworst)
……..
…….. Frikandel
…….. Barbecueworstje
…….. Golfspies (stokje met balletjes gehakt)
…….. Hamburger
…….. Kipburger
…….. Nooteboomspies (stokje met grill- en knakworst)

Per
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk

Prijs Artnr
€ 1,20 970

Per
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk

Prijs Artnr
€ 1,35 907
€ 1,35 904
€ 1,35 433
€ 1,35 908
€ 1,55 435
€ 1,20
€ 2,75 438

€ 0,75 750
€ 1.10 921
€ 1,25 915
€ 1.00 924
€ 1,10 444
€ 1,10 1028

VEGETARISCH
Aantal
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

Product
Hamburger
Groenteschijf
Schnitzel
Cheeseburger
Javaanse schijf
Vegaterische sate
Fakkelbrood (met Parmezaanse kaas)








½ Barbecueworstje (omwikkeld met bacon)
Dungesneden hamburger (50 gram)
Gemarineerde biefstuk (50 gram)
Mini biefstukspies (50 gram)
Varkensfiletlapje (gemarineerd 50 gram)
Saté (50 gram)

Per persoon:

€ 7,95

BBQ TOTAAL PAKKET (vanaf 4 personen)

981

Snel een complete barbecue op tafel? Maak dan gebruik van ons
totaalpakket, zodat u meteen kunt beginnen!






Barbecueworstje
Hamburger
Drumstick gegrild
Schouderkarbonade
Satéstokje

3 soorten saus
Stokbrood gesneden
Kruidenboter
Rundvleessalade opgemaakt
 Barbecuegrillsalade (aardappelsalade)
 Frisse rauwkostsalade





* In overleg is een ander vleesassortiment mogelijk

VIS
Aantal
……..
……..
……..

Product
Provençaalse spies (diverse witvis aan spies)
Zalmbrochette (gekruide zalm aan een stokje)
Scampispies (garnalen)

Per
stuk
stuk
stuk

Prijs
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25

Artnr
1020
1030
1031

LET OP

Normaal pakket:

Per persoon:

€ 12.25

Met grotere
portie salade:

Per persoon:

€ 13.25

AANVULLEND PAKKET

1005

Kiest u liever los barbecuevlees bij ons? Vul dan uw bestelling aan met
dit handige pakket en uw barbecue is compleet!
SPELEN MET VUUR?
Gebruik bij het aansteken aanmaakblokjes
(geen spiritus). Zorg dat de barbecue stevig staat op een
veilige, niet brandbare plek en houdt voor de zekerheid
een emmer water bij de hand. Let extra op de kinderen!








3 soorten saus
Stokbrood gesneden
Kruidenboter
Rundvleessalade opgemaakt
Barbecuegrillsalade opgemaakt
Frisse rauwkostsalade

Per persoon:

€ 5,95

BARBECUE BASIC

SALADESCHOTELS 200 gr. p.p. opgemaakt (combinatie ook mogelijk)

 150 stuks vlees bestaande uit: kipsaté, hamburger, varkenssaté,
varkensfiletlapje, worstje, drumstick, speklapje, tartaarspies en grillburger.
 3 soorten salades, stokbrood, kruidenboter en sauzen.
 Barbecue (bruikleen), gas en schoonmaakkosten barbecue.
 Borden, bestek en servetten.

Aantal Product
…….. Rundvlees/Huzarensalade
…….. Aardappel-grillsalade
…….. Vers fruitsalade (vroegtijdig bestellen)
…….. Rauwkostsalade (frisse salade met rauwkost)
…….. kip-pesto salade (pastasalade)
……..
…….. Smulsalade (op basis van kiprollade en ei)

* Vanaf 30 personen verkrijgbaar.
** Extra personen tegen meerprijs van € 11.50 p.p.

30 personen:

€ 395,-

BARBECUE ZUPPELD
 150 stuks luxe vlees bestaande uit: shaslick, , kipsaté, biefstukspies,
tartaarspies, varkensfiletlapje, hawaï-spies, procureurlapje, varkenssaté &
karbonade.
 4 soorten salades, stokbrood, kruidenboter en sauzen.
 Inclusief barbecue (bruikleen), gas en schoonmaakkosten barbecue,
 Borden, bestek en servetten.
* Vanaf 30 personen verkrijgbaar.
** Extra personen tegen meerprijs van € 12.00 p.p.

30 personen:

€ 425,-

TIP: NIEUW: BARBECUE SPECIAL

Per
persoon
persoon
kilo
persoon
persoon

Prijs Artnr
€ 3,25 696
€ 2,90 816
€ 9,00 292
€ 2,90 611
€ 2,90 612

persoon € 2,90 2202

BIJPASSENDE SAUZEN
Aantal Product
…….. Satésaus
…….. Cocktailsaus
…….. Barbecuesaus
…….. Ananas/Chilisaus
…….. Knoflooksaus of Joppiesaus met uitjes
…….. Zigeunersaus
…….. Honing/mosterdsaus
…….. Beker saus (knoflook/zigeuner/piri-piri/satésaus)

Per
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
beker

Prijs Artnr
€ 0,80 933
€ 0,85 930
€ 0,80 931
€ 0,90 994
€ 0,85 932
€ 0,80 935
€ 0,85 993
€ 3.25 2007

Per
stuk
stuk
100 gr.
stuk
persoon

Prijs Artnr
€ 2,95 269
€ 3,00 290
€ 1,55 936
€ 0,70 989
€ 0,50 714

DIVERSEN
 150 stuks luxe vlees bestaande uit:
Kip op stok, chipolataworstje, biefstuk, biefstukspies, varkenshaassate,
beefburger, karbonade, hawaispies, kipsate.
rundvleessalade, pastasalade, rauwkostsalade, vers fruitsalade
diverse sauzen
stokbrood( 2 soorten), kruidenboter en tapenade.
 Inclusief barbecue (bruikleen), gas, borden, bestek, servetten
schoonmaakkosten.
* vanaf 30 personen verkrijgbaar.
* extra personen tegen meerprijs van € 12.50 p.p
* minimaal 4 werkdagen van te voren bestellen.
30 personen:

€ 475.00.

Aantal Product
…….. Stokbrood
…….. Zonnebloemolie (voor reuzepan)
…….. Kruidenboter
…….. Besteksetje (mes, vork, wegwerpbord & servet)
…….. Per persoon verpakken

IK WIL VERDER NOG…

