Ambachtelijk lekker

LEKKER. ..
GROOTVLEES
OP DE BBQ.

HET ADRES
VOOR DE
GROEPS BBQ.

WILT U EENS
IETS ANDERS
OP DE BBQ.

Tips voor de echte buitenkoks:

Wij kunnen het compleet verzorgen!

Wij hebben volop variatie

Een groot stuk vlees op de barbecue is heerlijk
en gemakkelijker te bereiden dan u denkt. Met
de lekkerste vleesspecialiteiten maakt u het
buitenkoken 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
bereid kan worden.

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 bij ons naar
de mogelijkheden zodat uw barbecue van een
feest wordt met de kwaliteit van de Friesche
Ambachtelijke Slager!

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 ambachtelijke kwaliteit. Ook
voor de barbecueperiode hebben wij regelmatig
nieuwe producten voor de barbecue. Ontdek de
smakelijke mogelijkheden in onze winkel.
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Ambachtelijk lekker

Uw eigen barbecuespecialist
Slagerij de Roos
Hoofdstraat 78, 8401 CB Gorredijk
telefoon 0513-466398
www.slagerijderoos.nl

UW FRIESCHE
AMBACHTELIJKE
SLAGER HEEFT ALLES
IN HUIS VOOR DE BBQ

De Friesche Ambachtelijke Slager staat voor
kwaliteit. De vakman die met heel veel zorg zelf
de producten maakt. Elke dag vers, van het beste
vlees, met de lekkerste ingrediënten en met liefde
voor het vak. Het verschil in kwaliteit proeft u
direct. Topkwaliteit voor fijnproevers. Ook de
lekkerste basis voor een geslaagde barbecue. Wij
wensen u smakelijk eten.

Ambachtelijk lekker

Ons barbecueassortiment

Doch mar gewoan

Lekker en complee
t,
onze BBQpakkette
n

Met ons uitgebreide barbecueassortiment kunt u naar
wens uw eigen barbecue samenstellen. Alle producten
zijn van ambachtelijke kwaliteit en supermals. Vertrouwde
kwaliteit van de Friesche Ambachtelijke Slager

Wij maken uw
BBQ compleet

Lekker, onze
saladespecialiteiten

Wij hebben alles in huis waarmee
u de barbecue compleet maakt.

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

- Heerlijke sauzen
- Stokbrood en kruidenboter
- enz.

Kipsaté
Kipdijvleessaté
Kip hawaïspies
Drumsticks
Kip braadsleetjes
Varkenssaté
Varkenshaassaté
Karbonade
Filetlapjes
Spare ribs
Speklapjes
Houthakkerssteak
BBQ-worst
Shaslick
Friesche worstjes
Chipolata worstjes
Rundvlees hamburger
Rundersteak
Entrecote
Rib eye
Beefspies
Ossehaasspies

Onze barbecuepakkett

smaak en in elke prijs

en zijn lekker en comp

klasse een compleet pa

leet. Wij hebben voor

kket. Lekker handig.

elke

Het
t op schalen. Wilt u ze
lf een
pakket samenstellen
of heeft u speciale we
nsen, dan kunt u daar
voor
altijd bij ons terecht.
Wij zorgen er samen
met u voor dat wij uw
wensen
vertalen naar de lekke
rste producten voor ee
n geslaagde barbecue
.
vlees wordt naar wens

verpakt of opgemaak

-

Shaslick
Saté
Worstje
Hamburger
Karbonade
Per persoon

Lekker ite

-

Fryske ribeye
Shaslick
Hamburger
Dijvlees saté
Beefspies
Per persoon

Tige bysûnder

-

8.75

Ossehaasspies
Varkenshaassaté
Lamskotelet
Spare ribs
Braadsleetje
Per persoon

Bûter en Bôle

-

10.80

6.50

Kruidenboter
Stokbrood
Diverse sauzen
Bord en bestek

Per persoon

8.50

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

