
 

                   Barbecuefolder 2016 
 

Team slagerij de vos staat ook dit seizoen weer voor u klaar om uw barbecue 

bestelling zorgvuldig klaar te maken! 

 

 

Slagerij de vos 

schwartzenberglaan 25 

9201 JZ Drachten 0512-524622 

www.slagerijdevos.nl / info@slagerijdevos.nl 

 



Door de slager samengestelde pakketten: 
Deze pakketten hebben wij met uiterste zorg voor u samengesteld. Als u zelf graag een 

pakket wilt samenstellen is dat uiteraard geen probleem! 

 

Standaard pakket:  - Karbonade gekruid  

    - hamburger (eigen/ standaard) of worstje  

    - Drumstick gegaard  

    - Portie varkenssaté  

    - Speklapje gekruid   

          per persoon €5,99 

 

 

De vos pakket:  - Karbonade gekruid  

    - Kipdeel gegaard   

    - Portie saté kip of varken 

    - Hamburger (eigen/standaard)  of worstje 

    - Spies naar keuze  

          per persoon €6,49 

 

Bourgondisch pakket: - Kipfilet gekruid of naturel   

    - Biefstuk gekruid of naturel 

    - Filetlapje gekruid of naturel 

    - Lamskoteletje gekruid of naturel 

          per persoon €7,99 

 

 

Vegetarisch pakket  - Groente spies  

    - Hawaii burger 

    - Groenteburger 

    - Maiiskolf 

          Per persoon €8,49 

 

Fijnproevers pakket:  - Biefstuk gekruid of naturel 

    - Sparerib gemarineerd 

    - Filetlapje gekruid of naturel  

    - Superspies naar keuze 

    - Superspies saté kip of varken 

          per persoon €8,99 



Door de slager samengestelde pakketten 
Deze pakketten hebben wij met uiterste zorg voor u 

samengesteld. Als u zelf graag een pakket wilt samenstellen is 

dat uiteraard geen probleem! 

 

Vis pakket:   - Garnalenspies  

    - Stukje zalm gekruid of naturel 

    - Talapia filet gekruid of naturel 

    - Koolvis spies gekruid of naturel 

    - Visballetjes op spies 

          Per persoon €9,49 

Superspies pakket:  - Superspies hawaii  

    - Superspies shaslick 

    - Superspies biefstuk 

    - Superspies saté naar keuze 

    - Superspies mixed grill  

          Per persoon €14,99 

 

 

Flinnstone pakket:  - Flinnstone karbonade 300gr.   

    -T-bone steak 400 gr.   

    - Beenhammetje gekruid 

    - Speenvarken gekruid 

    - Superspies saté naar keuze  

    

          per persoon €14,99 

Kinder pakket:  - KInderspiesje  

    - Globespiesje 

    - Hamburger (eigen/standaard) of worstje 

    - leuke verassing 

          Per persoon € 3,75 

 

 

Compleet pakket:  - rundvlees of huzaren salade  

    - Stokbrood met kruidenboter   

    - drie soorten sauzen 

    - Fruitsalade 

    - Rauwkost salade 

    - Hapjesschaal 

          per persoon €6,49 

Het complete pakket kunt u in combinatie met elk ander pakket bestellen. 



Barbecue verhuur 
Het is bij ons mogelijk om een barbecue te huren. De barbecue kunt u gratis bij ons huren bij 

minimaal tien personen, indien uw vleesbestelling ook bij onze slagerij is gedaan. Ook kunt u de 

barbecue los bij ons huren. Wij rekenen altijd borg voor de barbecues die wij verhuren. Natuurlijk 

krijgt u de borg weer terug als de barbecue schoon en ongedeerd weer terug komt.  Onze barbecues 

zijn allemaal voorzien van een universele gasfles aansluiting. Heeft u zelf geen gasfles? Geen 

probleem ook deze hebben wij op voorraad voor u. Zie onderstaande voor prijzen; 

 

Barbecue RVS :  - Barbecue geschikt voor tien tot dertig personen. 

    - Gratis te huren bij een bestelling vanaf tien personen. 

    - Borg bedraagt altijd €25,00 

    - Bij losse verhuur € 25,00 [ niet altijd mogelijk hoogseizoen ] 

    

     

Barbecue kar :  - Barbecue kar geschikt voor dertig tot honderd personen. 

    - Gratis te huren bij een bestelling vanaf dertig personen 

    - Borg bedraagt € 50,00 

    - Bij losse verhuur € 25,00 plus de bovengenoemde borg. 

    - Let op; de barbecue kar heeft twee gasflessen nodig 

           

Gasflessen:   - bij ons te huren voor € 15,00 per gasfles. 

     

     

     

           

Bij het innemen van de barbecues letten wij nauwkeurig op of de barbecues goed schoon 

en ongedeerd zijn. 

 



                  
 
 
Specialiteiten uit eigen slagerij:                                       
     
 
Houthakker steak;  

 Gekruid procureurlapje omwikkeld in gerookt spek 

 

Duo steak;    

 Varkens filetlapje met daarin biefstuk met steak kruiden. 

 

Pampa steak;    

 Varkens filetlapje met een randje gerookt spek in heerlijke kruiden 

     

Varkenshaas in katenspek;  

 Varkenshaas in heerlijke marinade gewikkeld in katenspek 

 

Kipfilet in gerookt spek;  

 Kipfilet in kerrie marinade gewikkeld in gerookt spek. 

 

Roast steak;    

 Lekker gekruid speklapje met ontbijtspek. 

Super spiesen; 
 Diverse grote jumbo spiesen gevuld met lekker gekruid vlees en eventueel groente.  
 
Keuze uit diverse soorten. 
 



Barbecue vlees  
 

Varkens spiesen/vlees 

 
Varkens saté 3 x   € 2.50  
Varkens shaslick   € 1.50  
Globe spies    € 1.50  
BBQ worstje eigen gemaakt € 0.90  
Varkenshaas spies   € 2.25 p/100gr  
Spareribs gegaard   € 1.65 p/100gr      
Beenhammetjes   € 1.65 p/100 gr 
Speklapjes gekr/ongekr  € 1.45 p/100 gr 
Vleesfakkel op stok   € 1.50 p/100 gr 
BBQ karbo gekr/ongekr  € 1.50 p/100 gr 
Hamburger eigen gemaakt € 0.99 p/st 
Hamburger  fabrieks  € 0.90 p/st 
Filet lapjes gekruid/ongekruid € 1.75 p/100 gr 
Pampa steaks    € 1.75 p/100 gr 
Duo steaks filet lapje met biefstuk € 1.75 p/100 gr 
Varkenshaas met spek  € 2.45 p/100 gr 
Speenvarken in ribroast kruiden € 1.50 p/100 gr 
Flinstone steak   € 1.50 p/100 gr 
Houthakkerssteak   € 1.75 p/100 gr 
 
Kip spiesen/vlees 
 
Kip-sate groot 2 stokken  € 2.50 p/portie 
 Kipdeel    € 0.99 p/100 gr          
Piri piri (pittig)    € 1.50 p/st 
Topscore spies   € 1.50 p/st 
Hawaï spies    € 1.50 p/st   
Kip saté 0.90 fabrieks   € 1.25 p/st 
Kip sate eigen gemaakt groot € 2.25 p/100 gram 
Kip shaslick    € 1.50 p/st 
Kip tandoori spies   € 1.50 p/st 
Provinciale spies   € 1.50 p/st 
Souvlaki spies    € 1.50 p/st 
Kip kotelet    € 1.25 p/st 
Kipfilet gekruid   € 2.50 p/100 gr 
Kipfilet gekruid met spek  € 2.45 p/100 gr 
Kip dijvlees op spies gekruid  € 2.00 p/100 gr 
Kipfilet met chorizo/spinata  € 2.45 p/100 gr 
Kipfilet spies lekker gekruid  € 2.25 p/100 gr 
 
 
 



Heerlijk mals rundvlees voor op de bbq: 
 
Rundvlees spiesen/vlees 
 
Gekruid biefstukje   € 2.60 p/100 gr  
Gekruide entrecote   € 2.85 p/100 gr 
T-bone     € 2.85 p/100 gr 
Rib eye    € 2.85 p/100 gr 
Peper steak    € 2.85 p/100 gr 
Gekruide bief spies normaal € 2.85 p/100 gr 
Combinatie spies normaal € 2.45 p/100 gr 
 

Naast deze specialiteiten kunt u bij ons ook grote delen krijgen als b.v. 
 
*Rumpsteak 
*Flatsteak 
*Entrecote aan stuk 
*T-bone steak 
 
U kunt zelf het juiste gewicht aangeven ,en wij snijden het op maat voor u. 
 

Hollands lamsvlees ,uit de regio !! 

Lamskotelet gekruid of naturel € 2.75 p/100 gr 

Lamsbout gekruid of ongekruid € 2.75 p/100 gr 
French racks    € 3.50 p/100 gr 
Lams-spare ribs   € 2.25 p/100 gr 
 

Diverse andere soorten en grote technische delen op bestelling leverbaar. 
 

 



Barbecue vlees de luxe:  Grote stokken van +/- 300 gram 
 

Superspiesen 
 
Supershaslick met varkenshaas € 2.65p/100 gr 
Superbiefstuk spies   € 2.65 p/100 gr 
Super biefstuk met tomaatjes € 2.65 p/100 gr 
Super mixedgrillspies   € 2.45 p/100 gr 
Super combinatiespies  € 2.45 p/100 gr 
Super varkenshaassaté  € 2.25 p/100 gr 
Super kipsaté    € 2.25 p/100 gr 
Super vleesfakkel   € 1.75 p/100 gr 
 
 
Barbecue benodigdheden 
 
Aanmaakblokjes   €2,50 
briketten    €3,75 
kolen     €4,25 
wegwerp barbecue   €6,00 
 

 
 
 



  

Speenvarken aan spit 

 

Het speenvarken aan spit is dit jaar 3e keer op rij 
erg populair bij  slagerij de vos!  
het is een barbecue festijn geschikt vanaf vijftien 
personen. Het speenvarken aan spit is net even 
anders dan een gewone barbecue. 
Het speenvarken wordt kant en klaar  geleverd, 
dat wil zeggen : gepekeld , gerookt en gegaard, 
dus klaar voor gebruik! U hoeft hem alleen aan 
het spit te doen en warm te maken, daarna is hij snij 
klaar. Wij leveren bij het speenvarken diverse soorten 
marinades, met deze marinades kunt u het vlees nog een 
extra kruiding geven, van zoet tot pittig. 
 
U krijgt van ons een verkorte opleiding tot slager, hierin vertellen wij u hoe u het beste dit mooie 
vlees kunt klaarmaken en afsnijden. Deze uitleg wordt er ook schriftelijk bijgeleverd. Wij noemen dit 
actief barbecueën ,  u bent eigenlijk constant bezig om dit vlees telkens op een andere manier te 
bereidden. 

 
Voor dit speenvarken hebben wij een bbq met spit ,deze staat op een aanhangwagentje. Bij afname 
van een speenvarken is het spit gratis excl. gas (2 gas flessen nodig).  Als u zelf gas heeft, mag dit 
natuurlijk ook. 
De barbecue met spit krijgt u gratis bij een minimale bestelling van vijftien personen. Gas dient altijd 
betaald te worden. Voor het gas rekenen wij €15,- per fles. 
De kosten voor het speenvarken zijn € 15.00 per persoon. 
Ook is er de mogelijkheid tot het bijhuren van professionele kok/slager. De prijs van het huren van 
een professionele kok of slager is in overleg. 
  

  

  

 


