
ZOMERFOLDER
BBQ 2022



Beste klant,

De lente is in het land, de zomer staat voor 
de deur! We konden al genieten van zomer-
se temperaturen en dat doet deugd.

Hou je ook van die gezellige bbq-avonden 
in je tuin? Samen rond het vuur staan en 
vlees bakken? Dan vind je zeker een goed 
gevuld aanbod in deze folder.

Geen zin om te koken en schuif je graag mee 
aan tafel bij je gasten, zodat je kan mee ge-
nieten? Ontdek het allemaal in deze zomerse 
editie. 

Wij wensen je alvast een zalige zomer toe met 
leuke feestjes, gezellige babbels en vergeet 
vooral niet te genieten van al ons lekkers! 

Robby, Angelique en het volledige team.



• HAPJES VOOR DE BBQ

	✻  Indianenpijl/spekfakkel (eigen werk)
	✻  Scampibrochette (4 scampi’s)
	✻  Aperio (mini kippenboutje)
	✻  Mini ribbetjes (voorgebakken)
	✻  Partystick varken (balletjesbrochette)
	✻  Pipo
	✻  Fakkelbrood
	✻  Gehaktspies
	✻  Carpacciospies
	✻  Mini witte pens
	✻  Grillworst
	✻  Ovenspekspies 

• BARBECUE TAPASSCHOTEL    € 14,95/pers. (min. 4p)

	✻ Indianenpijl (spekfakkel)
	✻ Scampibrochetje
	✻ Fakkelbrood
	✻ Ovenspekspies
	✻ Gekruide gehaktspies
	✻ Mini witte pens
	✻ Pipo
	✻ Beenham steak
	✻ Mini kipbrochetje
	✻ Grillworstbrochetje     

• VIS VOOR DE BBQ

	✻ Gemarineerde zalm 
	✻ Scampi brochettes (4 scampi’s)
	✻ Zalmpapillot
	✻ Kabeljauwpapillot
	✻ Tonijn 



• WORSTEN VOOR DE BBQ

	✻ Grillworst (eigen bereiding)
	✻ Grillworst met kaas (eigen bereiding)
	✻ Kip grillworst (eigen bereiding)
	✻ Grillworst van het huis (eigen bereiding)
	✻ BBQ worst (topper)
	✻ Rookworst
	✻ Witte pens (eigen bereiding)
	✻ Banana split (witte pens met kaas en spek) eigen bereiding)
	✻ Chipolata
	✻ Merguez
	✻ Kip chipolata
	✻ Toscaanse braadworst

• BROCHETTES

	✻ Rundsbrochette
	✻ Varkensbrochette
	✻ Kalfsbrochette
	✻ Kippenbrochette
	✻ Rhodosbrochette
	✻ Kalkoenbrochette

• BURGERS

	✻ Entrecoteburger
	✻ Barbecueburger
	✻ Kalfsburger
	✻ Hamburger Deze kan u ook vragen in een dunnere versie.

• VARKENSVLEES

	✻ Ribbetjes gekruid/gemarineerd/natuur
	✻ Vers spek
	✻ Gemarineerd spek
	✻ Varkens côte à l’os brasvarken
	✻ Secretofilet (varkens pelee royal brasvarken)
	✻ Iberico lapjes
	✻ Procureur spies
	✻ Grillham

	✻ Duobrochette
	✻ Brochette van het huis
	✻ Scampibrochette
	✻ Varkenshaasbrochette
	✻ Partystick (balletjes brochette)



	✻ Grillspek (ovenspek in sneden van 1 cm)
	✻ Varkenshaasje brasvarken
	✻ Italiaans varkenshaasje
	✻ Ardens varkenshaasje
	✻ Pesto kotelet 

• RUNDSVLEES

	✻ Gemarineerde steak
	✻ Gekruide steak
	✻ Pelee royal (natuur/gekruid/gemarineerd)
	✻ Côte à l’os (natuur/gekruid/gemarineerd)
	✻ Belgische rib eye
	✻ Toscaanse chateaubriand 

• GERIJPT VLEES

	✻ Marktaanbod (week per week verschillend) 
Vb limouis, ierse hereford, belgisch witblauw, west vlaams rood, blonde 
aquitaine, charolais, holstein 

• KIP/KALKOEN

	✻ Gemarineerde kipfilet
	✻ Kippenboutjes
	✻ Aperio
	✻ Kalkoentournedos
	✻ Italiaanse kipfilet 

• KALF

	✻ Kalf côte à l’os (natuur/gekruid/gemarineerd)
	✻ Kalf chateaubriand (natuur/gekruid/gemarineerd)
	✻ Kalf pelee royal (natuur/gekruid/gemarineerd) 

• LAM

	✻ Lamskroontje (natuur/gemarineerd)
	✻ Lamskotelet (natuur/gemarineerd)

	✻ Duobrochette
	✻ Brochette van het huis
	✻ Scampibrochette
	✻ Varkenshaasbrochette
	✻ Partystick (balletjes brochette)

	✻ Kipkotelet
	✻ Kipmedaillon
	✻ Kippenschijf
	✻ Kalkoenhaasje 



• GROENTEN EN AARDAPPELEN

KOUDE GROENTEN
	✻ Koude groenten klassiek  
	✻ Zomerse koude groenten  
	✻ Barbecue-grillgroenten   

 (bestaat uit: champignon, paprika, courgette, aubergine, … 
 met zuiderse kruiding) 

AARDAPPELBEREIDINGEN
	✻ Aardappelsalade  
	✻ Rozemarijnpatatjes  
	✻ Zuiderse gratin  
	✻ Verse frietjes  
	✻ Krieltjessalade met breydelspek   
aardappelgratin  

PASTASALADES
	✻ Pastasalade caprese 
	✻ Griekse rijstsalade 
	✻ Parelcouscous met gegrilde groenten 
	✻ Kruidig rijstsalade 
	✻ Pasta tomaat mozzarella 

GROENTENSALADES (NIEUW)
	✻ Krokante groentensalade 
	✻ Vitamientjes 
	✻ Lentesalade 
	✻ Broccolisalade 
	✻ Witte kool kerry salade 

PAKKET GROENTEN EN AARDAPPELEN              € 15.50/p
	✻ Ideaal pakket voor bij uw barbecuevlees: 
zomerse groentenschotel, pastasalade caprese,  
parelcouscous met gegrilde groenten, rozemarijnpatatjes, 
barbecuesaus, tartare, exotische saus en spaanse saus 

SAUZEN VOOR BIJ DE BBQ
	✻ barbecuesaus, exotische saus, spaanse saus, tartare,  
cocktail, american bbq, champignon, peper, bearnaise



	✻ 2 steaks per persoon 
alternatief: kip, scampi of brasvar procureurlapje

	✻ groentenjar
	✻  champignonsaus, pepersaus, tartare, exotische saus,  
kruidenboter

	✻ rozemarijnpatatjes, frietjes of zuiderse gratin

	✻ TIP: NEEM ALS EXTRAATJE DE “APERO FORMULE”
 party balletjes, grillworst, kipnugget, scampi
 en aangepast sausje 

Huur € 10 (waarborg: € 40.00/toestel)

• COTE A L’OS MENU

Côte à l’os van 1,2 kg        € 55/2 pers.
gekruid of gemarineerd
+ groentenslaatje, champignon-, bearnaise- en  

pepersaus, rozemarijnpatatjes of zuiderse gratin

Côte à l’os DRY AGED van 1,2 kg        € 90/2 pers.
gekruid of gemarineerd
+ groentenslaatje, champignon-, bearnaise- en 
pepersaus, rozemarijnpatatjes of zuiderse gratin

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

€ 21,95/p.  (min. 4 pers.)

€ 6,50/p.



• KOUDE BUFFETTEN 

Feestbuffet 79   € 32,95/p.
Ham en asperges, gandaham met meloen, kippenwit van het huis, 
rosbief, varkensgebraad, salami, gestoomde en gerookte zalm, 
gebakken scampi, tongrolletje, coquille, gerookte heilbot, gerook-
te forel, tomaat garnaal, eitje met krab, perzik met tonijn, groentjes, 
aardappeltjes en pasta

Italiaans buffet  57 € 35,95/p.
Tapasschotel luxe +  koude groentenschotel, krieltjes met basili-
cumdressing, pastasalde caprese, Griekse rijst, parelcouscous met 
gegrilde groentjes, pastsalade met groentjes, 1 speciaal brood, 
carpaccio van rosbief, carpaccio van kip, Vitello tonato, grijze 
garnalen salade, italiaanse ham met meloencarpaccio, tomaat 
mozzarella, gerookte zalm, scampi met mango, tataki van tonijn of 
zalm, Griekse carpaccio met pastrami en feta kaas.

Buffet royal 32   € 28,50/p.
Ham met asperges, gandaham met meloen, gebraden rosbief, 
varkensgebraad, salami, kippenwit van het huis, kipfilet, gestoom-
de en gerookte zalm, gerookte paling, gerookte heilbot, gevuld 
eitje, tomaat garnaal, perzik met tonijn

Vlees/kaasplank  1191  € 14,95/p.
Heerlijke charcuterie-, kaaschotel met traditioneel beleg waaron-
der gekookte ham, jonge kaas, Brie, préparé, vleessalade, gehakt, 
krabsalade, kippenwit met tuinkruiden, boerenham, fijnkostsalami 
en vleesbrood van het huis, Paterskaas, franse kazen, versierd met 
fruit (geen brood voorzien)

Visfestijn  33   € 29,95/p.
Gestoomde en gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte paling 
en gerookte forel, gemarineerde zalm, 2 coquilles, 2 gamba’s, 
scampi brochetje, kabeljauw met pesto, tongrolletje, perzik met 
tonijn, gevuld eitje, tomaat garnaal, vissalade

Koude vleesschotel met tomaat garnaal 31  € 19,00/p.
6 soorten van de fijnste charcuterie, gebakken kipfilet, 
gevulde tomaat met garnaal, perzik met tonijn, eitje met krab, 
groentjes, aardappeltjes en pasta 



• TAPASSCHOTELS 

Tapasschotel Luxe 1050  € 60/plateau
Uitgebreide aperitief: 
ruim assortiment apero salami en apero ham, verschillende 
soorten kaas, 3 tapenades, diverse antipasti, rilette, tomaat 
mozarella en aangepaste koekjes

Aperitiefschotel klassiek 1010  € 40/plateau
Jonge kaas, fijnkostsalami, groene olijven, gedroogde tomaten, 
ansjovis, 2 verschillende tapenades, grillworst, bistro, 
kerstomaatjes, toastjes 

Slagersplank 3551 (Assortiment kan variëren)  € 40/plateau
Rijkelijk gevulde plank met huisbereide specialiteiten:
Bacon, boerenham, beenham, salami vd chef, saltufo, gehakt, 
gegrilde beenhamsalade, pastrami, droge worstjes, paté, 
vergezeld van ambachtelijk brood en smout met kaantjes
TIP: kan ook ingeruild worden voor 175 punten!

• APERO

	✻ Mocktail “the mocktail club”
	✻ Arrancello, pommocello, limoncello,  
sang de pascual

Nieuw



• PIZZA PARTY     € 19,95/P.

Maak het extra gezellig aan tafel met onze pizza party. Beleg je 
eigen pizza’s en bak ze in het bijhorend tafeloventje. Superleuk 
voor de hele familie. Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
6 bodems per persoon  
Verschillende garnituren, sauzen, kazen, kruiden en groenten

HUUR oventje voor 4 of 6 personen € 10,00/oven
Waarborg oventje € 75,00/oven
(Alles moet proper teruggebracht worden!!)

• MIXED GRILL PARTY
Graag een lekker stukje puur vlees en vis? Dan is dit de ideale for-
mule. Pelee royal, gekruid kippenlapje, varkens rib eye, verse zalm, 
scampibrochet.

met KOUDE GROENTEN  117  € 22,95/p. 
3 warme sausjes, keuze uit frietjes, zuiderse gratin, of 
rozemarijnpatatjes
met WARME GRILL GROENTEN  118  € 23,95/p.
zoete paprika, champignon, courgette, aubergine, jonge wortel, 
kerstomaat, boontjes met spek, 3 warme sausjes, keuze uit frietjes, 
zuiderse gratin, of rozemarijnpatatjes

Huur € 10 (waarborg € 100/toestel)    



• SPITBURGER / BROODJE BEENHAM   103  € 11,95/p.

Wij voorzien 2 ovenkoeken 
per persoon, 200 gr been-
ham (vacuum verpakt) om 
makkelijk te verwarmen.
Garnituren: sla, tomaat, wor-
tel, honingmosterddressing 
en cocktailsaus.

Beenham wordt steeds 
vacuum bezorgd, deze kan 
je au bain marie verwarmen: 

water tot het kookpunt brengen, op een zacht vuurtje zetten, de 
zakjes in het water leggen en dit voor een 20 tal minuutjes en dan zal 
dit perfect warm zijn. Het water mag echter niet meer koken eens de 
zakjes er in liggen!

• BURGERPARTY 101    € 15,95/p.

Jullie gasten bakken zelf de 
burgertjes op een teppan 
yaki plaat of gourmetplaat 
en gebruiken de garnituren 
naar keuze!

2 mini kalfsburgers, 2 mini 
hamburgers, 2 mini varkens-
burgers, mini beenham, 
7 mini burgerbroodjes per 
persoon (zowel bruin als wit)

Garnituren: sla, tomatenschijfjes, augurk, gegrilde ajuintjes, kaas, 
gerookt spek, ketchup, cocktailsaus, Spaanse saus, exotische saus

Huur teppanyaki of gourmetplaat € 10 (waarborg € 40/toestel)    



WWW.SLAGERIJROBBY-ANGELIQUE.BE

STATIESTRAAT 25 - 8720 DENTERGEM - T. 051 57 02 75
bestelling@slagerijrobby-angelique.be
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OPENINGSUREN
DINSDAG TOT ZATERDAG 

VAN 8.00 tot 12.30 u. - 14.00 tot 18.30 u.
ZONDAG VAN 8.30 tot 12.00 u.

MAANDAG gesloten

BESTELLEN BIJ VOORKEUR ONLINE 
via onze site en klik op 

Onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Geniet
           van de 
      zwoele
        zomerfeestjes


