Lautenschutz, keurslager
Informatie:-Barbecue’s zijn gratis in bruikleen.
Bij kleine gasbarbecue (20 personen) € 17,50
Bij superbarbecue (vanaf 50 personen) € 45,00
Voor elke niet schoongemaakte barbecue rekenen wij € 17,50 aan
Schoonmaakkosten, deze zal van te voren in rekening gebracht worden.
Bij retournering wordt alleen bij een schone BBQ de € 17,50 teruggegeven.
Bij een incomplete BBQ zullen de nodige kosten in rekening worden gebracht.

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Spiezen

BBQ Assortiment los
Worstjes en burgers

p/st € 0,90
BBQworst naturel
p/st €
0,99
p/st € 1,10
BBQworst knoflook
p/st €
0,99
p/st € 1,79
BBQworst tuinkruiden
p/st €
0,99
p/st € 1,80
Hamburger Rund
p/st €
1,49
p/st € 2,85
Hamburger voorgegaard
p/st €
1,29
p/st € 1,79
V.I.B. burger
p/st €
1,89
Kinderspies
p/st € 1,19
Gehaktspies
p/st €
1,10
Studentenspies
p/st € 1,75
Gyrosburger
p/st €
1,10
Gyrosspies
p/st € 1,75
Cevapcicci aan stok
p/st €
1,19
Golfsteak
p/st € 1,49
Black Angusburger
p/st €
2,15
Varkenshaassaté (70 grams)
p/st € 1,79
Lamsspies ( 70 grams)
p/st € 2,95
Mixed grillspies
p/st € 2,69
Vleesfakkel
p/st € 1,35
Rundvlees (wordt gewogen) per 100 gram
Varkensvlees
per 100 gram
T-bone steak (+/- 400 gram)
€ 2,19
Kotelet
€ 1,59
Entre-côte ( +/- 150 grams)
€ 2,49
Schouderkarbonade
€ 1,49
Pepersteak (90 grams)
€ 2,35
Speklapjes
€ 1,43
Filet mignon (90 grams)
€ 2,35
Spare-ribs (voorgegaard)
€ 1,35
Provencaalse biefstuk (90 grams)
€ 2,35
Filetlapjes (gemarineerd)
€ 1,55
Runderpeperbrochette (140 grams)
€ 2,35
Varkenshaas op stok
€ 2,79
Rib-eye (+/-150 grams)
€ 2,95
Los gekruid satévlees (fric.)
€ 1,89
Minutesteak (90 grams)
€ 2,35
Muiderslotje (120 grams)
€ 2,49
Rundercroissant (120 grams)
€ 2,49
U kunt uw barbecueactiviteiten ook nog uitbreiden met:
Satéstokjes 35 grams (fricandeau)
Satéstokjes 50 grams (fric./ of kip)
Shashlick
Runderspies
Shashlick Bistro
Hawaïspies

2 soorten Salade, Rauwkost, Stokbrood, Kruidenboter, 3 sauzen. Prijs per persoon € 5,00.

Voor het op schaal maken van uw barbecue rekenen wij € 0,50 per persoon.

Wijzigingen dienen minstens 48 uur van te voren te geschieden
Bij onjuist gebruik van de apparatuur zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen.
Bezorgkosten: In Apeldoorn € 7,50/ Buiten Apeldoorn vanaf 1,00 per kilometer
Bezorgkosten op zondag zijn € 15,00

Contactgegevens: Lautenschutz, keurslager
Adres: koninginnelaan 44
Postcode: 7315 BT Apeldoorn
Tel: 055-5220087
Fax: 055-5789569
E-mail: info@lautenschutz.keurslager.nl
IBAN nr: NL21RABO0103188665
Website: www.lautenschutz.keurslager.nl
K.v.K. 08004046
Voor vragen kunt u het beste telefonisch contact opnemen.
Reserveer tijdig uw barbecue, indien nodig.

