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   1 
Vleespakket: 

 Gemarineerd speklapje 

 Gemarineerde kipfilet 

 Ambachtelijke burger 

 Saté spies 
 

€8,95 p.p. 

 2 
Vleespakket: 

 Gemarineerd speklapje 

 Gemarineerde kipfilet 

 Ambachtelijke burger 

 Saté spies 

 BBQ worst 
 

€9,95 p.p. 
 

 3 
Vleespakket: 

 Gemarineerde kipfilet 

 Ambachtelijke burger 

 Saté spies 

 Spies van biefpuntjes 

 Gemarineerde 
karbonade 

 
€10,95 p.p. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak uw BBQ compleet! 
Kies een vleespakket en maak uw BBQ compleet. 

De meerprijs bedraagt €6,95 p.p. 
 

Inclusief: 

 Koude schotel 

 Macaroni salade 

 Wortel-selderij salade 

 Salade zoetzuur 

 Stokbrood en kruidenboter 

Wist u dat u kosteloos onze BBQ kunt huren als uw gezelschap 
uit 20 personen of meer bestaat? De borg bedraagt €50. 

U betaalt enkel €9,50 voor het verbruik van het gas. 
Vraag onze medewerkers voor meer informatie! 

  



 

 

 

U kunt uw bestelling tot 1 dag van te voren plaatsen! 

Naam:  
Telefoonnummer:  
Emailadres:  
Datum van afhalen:  
Gewenste tijdstip:  
Aantal personen:  
  
O Vleespakket 1 O Vleespakket 1 compleet 
O Vleespakket 2 O Vleespakket 2 compleet 
O Vleespakket 3 O Vleespakket 3 compleet 
  
Opmerkingen:  
  
  
  

 
  

BBQ-worst   va. €1,40 
Gemarineerd speklapje va. €1,40 
Ambachtelijke burger va. €1,70 
Gemarineerde karbonade va. €1,70 
Varkenssaté spies  va. €1,90 
Kipsaté spies   va. €1,90 
Shaslick   va. €1,90 
Spies van biefpuntjes va. €2,20 
Gegaarde spareribs  va. €3,50 
Pepersteak   va. €3,25 
Gemarineerde kipfilet va. €3,00 
 
In overleg met de slager zijn ook grotere stukken 

bavette en ribeye te bestellen! 
 

Let op! De prijzen zijn per stuk aangegeven en 
worden uiteindelijk op gewicht verrekend. 

 
Stokbrood wit   €2,10 
Stokbrood donker   €2,30 
Chiabatta met pitten  €2,60 
Breekbrood wit   €2,60 
Breekbrood meergranen  €2,60 
 
Kruidenboter   va. €1,80 
Bruchettaboter  va. €1,80 
Knoflooksaus    €2,25 
Sjerp Netteke    €2,25 
Truffelmayonaise   €2,25 
Mosterd-dillesaus   €2,25 
Kerriemayonaise    €2,25 
 

Onze huisgemaakte koude schotel en frisse 
salades worden dagvers bereid en zijn 

verkrijgbaar in de Versboerderiej!  
Dagelijks een wisselend assortiment. 


