
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbecue 
Stel hier uw eigen barbecue samen! 

Vlees prijs 

Kipsashlick 1,69p/100g 

Kipbonkie 1,59p/st 

Kipsaté 1,69p/st 

Kipfilet 1,25p/100g 

Kip-drumstick 0,69p/100g 

 prijs 

Varkenssaté 1,59p/100g 

Barbecueworst 0,99p/100g 

Speklap 0,99p/100g 

Gemarineerde procereurlap 1,50p/st 

Sparerib stuk 3 à 4 parten 0,99p/100g 

 prijs 

Lenteburger 1,09p/st 

Hamburger gebraden 1,19p/st 

Runderburger 1,09p/st 

Assortiment-pakketten 
Keuze van de producten is in overleg met de slager, zo stellen 

we samen een heerlijk pakket samen voor u. 

ASSORTI-PAKKET 1 prijs 

4 stuks vlees geselecteerd uit ons 

brede assortiment 

 

 

 

€5,98 per persoon 

 

 

 

  

ASSORTI-PAKKET 2 prijs 

4 stuks vlees geselecteerd uit ons 

brede assortiment, 

4 heerlijke sauzen (incl. 

satésaus), 

Huzarensalade, 

Stokbrood,kruidenboter 

 

 

 

€8,75 per persoon 

  

ASSORTI-PAKKET 3  

4 stuks vlees geselecteerd uit ons 

brede assortiment,  

4 heerlijke sauzen (incl. 

satésaus), 

Stokbrood, kruidenboter, 

3 soorten verse rauwkostsalades 

(Tevens worden 

wegwerpbordjes, bestek en 

servetten gratis meegeleverd) 

 

 

 

 

 

 

€11,50 per persoon 

 

  

Barbecue de Luxe 
Stel hier uw eigen barbecue samen! 

Vlees prijs 

Orientaalse lamssaté 1,98p/100g 

Varkenshaassaté 2,09p/100g 

Varkenshaasstick  1,98p/100g 

Rundersteak 1,79p/100g 

Kipfilet – gemarineerde gamba 1,79p/100g 

Kipfilet - chinese roast steak 1,39p/100g 

Runderbrochette 2,19p/100g 

Entre-côte 2,19p/100g 

Gemarineerde trio 1,59p/100g 

Lamskoteletten 3,69p/100g 

Biefstuk spies 2,19p/100g 

  

Vis prijs 

Scampi-spies 2,98p/st 

Zalm-spies 2,98p/st 

Vis-spies 2.98p/st 

  

Vegetarisch prijs 

Saté 1,75p/st 

Sashlick 1,50p/st 

Burger 1,50p/st 

Groenteschijf 1,50p/st 

Kinderkeuze + diverse extra’s 
Voor iedereen een feest. 

Vlees Prijs 

Kinderspies met o.a.  

knakworstje en frikadelletje 

€1,50 

Kindersaté €1,50 

Kinderworstje €1,50 

ALLE 3 DE KINDERKEUZES: €3,50 

Soort Prijs 

Vers afgebakken stokbrood €1,75 

Diverse sauzen (in te vullen bij 

opmerkingen) 

€0.99p/100g 

Fruitsalade 1,29p/100g 

Rauwkostsalade 1,29p/100g 
Leveringsvoorwaarden BBQ 

Leveringsvoorwaarden: vanaf 20 personen of 
tenminste €150 is de huur van de BBQ gratis, u 
betaalt dan alleen €7,50 per bbq aan gas. Indien 
wij de door u gebruikte barbecue moeten 
schoonmaken zijn de kosten hiervoor €15. Vanaf 
€150 is thuisbezorging gratis, in andere gevallen 
rekenen wij €0,40 p/km gerekend vanaf ons adres. 
Huur van barbecue inclusief gas onder de gestelde 
voorwaarden bedraagt €17,50. 
Bij bestellingen boven de € 800 euro dient 50% van 
het totale offertebedrag 14 dagen voor levering te 
worden uitbetaald. 

 

www.slagerijvangool.nl 

 

Tempelierstraat 2  

Oosterhout 

0162 45 22 84 

 

Voor vragen, opmerkingen 

of suggesties kunt u altijd 

bij ons terrecht 

PRIJSLIJST BBQ Ambachtelijke Slagerij Paul van Gool 
Uw garantie voor lekker vlees! 

 

 


