uw bbq specialist
Deze folder geeft een indruk van
uw en onze mogelijkheden op het
gebied van barbecuen, schotels en
salades.
Heeft u vragen of speciale wensen,
laat het ons dan even weten. Wij
helpen u graag verder!

Ambachtelijke
specialiteiten
voor de bBQ
hier komt
Uw logo

Stationsstraat 8, 7391 EK Twello, telefoon 0571-271439
www.buurmantwello.nl

Lamsvleesspecialiteiten

BBQ VOOR DE FIJNPROEVERs!
hele
. Niet alleen in de zomer, maar het
Barbecueën is lekker. Puur genieten
ons
in
n
ucte
prod
ecue
de lekkerste barb
jaar door. Daarom hebben wij altijd
elijke
acht
amb
de
tot
ers, spiesen en shaslics,
assortiment. Van de lekkerste burg
van
om
huis
voor groepen hebben wij alles in
grootvlees vleesspecialiteiten. Ook
ecue
barb
maken. Kortom voor een geslaagde
een groepsbarbecue een succes te
g!
graa
u
en
help
Wij
bent u bij ons aan het juiste adres.

Varkensvleesspecialiteiten
Brüghelsteak
Saté varken
Gekruid filetlapje
Shaslick
Speklapje
Kinderspies
Gem. Ribkarbonade
Fricandel
Gem. schouderkarbonade
Vuurtoren
Houthakkersteak
Hamburger
Sparerib (gaar)
Golfspies
Varkenshaasspies
Beierse braadworst
Kabouterworstje, varken
Kaas bbq worst
Flinstones (Fred of Wilma)
Barbecueworstje
Hertenspies

1,65 100 gr.
1,45 st.
1,59 100 gr.
1,50 st.
1,08 100 gr.
1,20 st.
1,25 100 gr.
0,55 st.
1,18 100 gr.
1,15 st.
1,70 100 gr.
1,30 st.
1,43 100 gr.
1,35 st.
2,05 100 gr.
1,00 st.
1,19 100 gr.
1,10 st.
1,45 100 gr.
0,90 st.
3,08 100 gr.

Kalfsvleesspecialiteiten
Kalfsoester
Kalfsspies
Kalfs rib-eye
Kalfs entrecote

2,94 100 gr.
2,95 100 gr.
3,50 100 gr.
3,39 100 gr.

Kipspecialiteiten
Kipfilet gekruid
Tandoori spies
Hawaï spies
Kipsaté
Kip drumsticks (voorgegaard)
Chicken holiday
Kip in het groen

1,30 100 gr.
1,55 st.
1,45 st.
1,45 st.
1,35 st.
1,55 st.
1,55 st.

Lams Rondo
Lamsbout (hollands)
Lamssaté (bout)
Lamskotelet
Lamsfilet
Lamsworstje
Lamsrack
Lamsburger

Roerbak-/schuitjesspecialiteiten

1,58 100 gr.
2,27 100 gr.
2,15 100 gr.
2,32 100 gr.
3,30 100 gr.
1,55 100 gr.
3,03 100 gr.
1,55 st.

Vegetarische specialiteiten
Broodfakkels
Groenteburger
Groentebuideltje
Vega hamburger
Vega shaslick
Vegetarisch satéstokje
(op bestelling)

2,20 st.
1,25 st.
2,00 st.
1,25 st.
1,35 st.
0,75 st.

Broodspecialiteiten
Stokbrood wit
Broodfakkels
Stokbrood bruin
Foccacia
Boerenstokbrood

1,45
2,15
1,80
2,25
1,60

st.
st.
st.
st.
st.

Shoarma
Biefstukschuitje
Biefstukreepjes
Kipschuitje
Kipschotel
Lamsschuitje
Lamsreepjes
Fricandeau schuitje
Beenham (gesneden)
Visschuitje
Gekruide krieltjes

1,25 100 gr.
7,45 st.
2,69 100 gr.
4,25 st.
1,30 100 gr.
6,95 st.
1,99 100 gr.
4,25 st.
2,05 100 gr.
3,95 st.
0,50 100 gr.

Heerlijke visspecialiteiten
Tonijnspies (sashimi)
Reuze gamba in spekjasje
Kabeljauw/zalmspies
Coquillebrochette
Pangasiusspies
Forel gevuld
Diverse vis roerbak, vanaf
Zalmspies
Vis Kwartet
Diverse vis tapas bakjes
Butterfly/gambaspies

3,50 st.
1,80 st.
2,40 st.
2,95 st.
1,85 st.
4,95 st.
2,20 100 gr.
2,50 st.
4,25 st.
2,30 st.
2,50 st.

Sauzen uit eigen keuken
Rundvleesspecialiteiten
Minuutsteak
2,58
Kabouterworstje, rund
1,34
Gekruide biefstuk
3,10
Rib-eye steak
2,65
Gekruide entrecôte (halve) 2,65
T-bone
2,65
Biefstukspies
3,05
Runderhamburger
1,45
Bavette
1,95
Pichana
2,45
Dry-aged rib-eye of entrecôte 2,99
Côte de boeuf
2,95

Rauwkostsalades
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
st.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

Prijzen per 100 gr. zijn geen stuksprijzen.
Sommige vleesspecialiteiten zijn
zwaarder dan 100 gram.

Huissalade
1,08 100 gr.
Diverse soorten rauwkost 1,19 100 gr.
Fruitsalade
1,00 100 gr.

Barbecuesalades
Rundvlees, 200 gr. p.p. op schaal,
zonder garnering
2,25 p.p.
Zalm, 200 gr. p.p. op schaal,
zonder garnering
3,35 p.p.
Kartoffel, 200 gr. p.p. op schaal,
zonder garnering
2,25 p.p.
Vega-kartoffel, 200 gr. p.p. op schaal,
zonder garnering
2,25 p.p.
(op bestelling)

Satésaus
Bieslooksaus
Potje satésaus
Twellose saus
Zigeunersaus
Piri piri saus
Knoflooksaus
Kruidenboter
Bruchetta boter

0,90 100 gr.
0,96 100 gr.
2,25 st.
0,96 100 gr.
0,96 100 gr.
0,96 100 gr.
0,96 100 gr.
1,39 100 gr.
1,39 100 gr.

Salades uit eigen keuken
Rundvleessalade
Zalmsalade
Kartoffelsalade
Vega-kartoffelsalade
(alleen op bestelling)

1,30 100 gr.
1,34 100 gr.
0,99 100 gr.
0,99 100 gr.

BBQ Pakket BVV

ONZE BBQ PAKKETTEN
Wij hebben diverse BBQ-pakketten voor u samengesteld. Variërend
qua inhoud en prijs. Lekker en compleet. Kies uw favoriete pakket.

BBQ Pakket a
Dit pakket is een compleet vispakket
met 4 soorten vis. Ideaal voor de
visliefhebber, maar ook te combineren
met andere vleespakketten.
Per persoon

10.25

BBQ Pakket C
- Hamburger
- Worstje
- Saté

Per persoon

- Shaslick
- Karbonade

7.00

BBQ Pakket E de luxe

BBQ Pakket B
-

Houthakkerssteak
Sparerib
Minuutsteak
Kipfilet

Per persoon

6.60

BBQ Pakket D KIDs
-

Kinderspies
1 x stokje saté
Hamburger
Kabouterworstje

Per persoon

3.95

BBQ Pakket F budget

Vanaf 10 personen
• Hamburger
• Worst
• Filetlapje en/of kipfilet
• Speklap en/of drumstick
• 4 soorten saus
• Kruidenboter, stokbrood en tapenade
• Rauwkost
• Rundvleessalade
• Fruitsalade
Per persoon

11.80

Alle pakketten kunt u
aanvullen met ons
aanvullend pakket.

BBQ Aanvul pakket
• 4 soorten saus
• Kruidenboter, stokbrood en tapenade
• Rauwkost
• Rundvleessalade
Per persoon

6.30

Voor de echte bbq
liefhebber!
Voor echte BBQ liefhebbers
hebben we ook BBQ specialiteiten
voor slow cooking en real
American BBQ-en. Côte de Boeuff,
short Ribs, Varkens en/of Lams
procureur, Pork-Rib, Picanha,

-

Lamskotelet
Biefstukspies
Kalfsspies
Varkenshaasspies

Per persoon

- Hamburger
- Worstje
- Saté

9.60

Per persoon

- Speklap of
drumstick

4.80

Pulled pork, Speenvarkenracks en
Reuzespies. Overleg met de slager
over de mogelijkheden.

Drank arrangement
I.s.m. úw topSlijter bieden wij ook
een drankbuffet aan. Samenstelling
en voorwaarden in overleg met úw
topSlijter. Graag rechtstreeks bij úw
topSlijter bestellen.
Per persoon

5.00

Barbecues

Buurman barbecuepakketten
Speciaal voor de grotere barbecuepartijen.
Dit houdt in dat wij meer vleesvariaties aanbieden in een gecombineerd pakket.

Voor grotere groepen vanaf 15 personen geven wij bij aankoop van uw vlees,
salades en sauzen, gratis een barbecue of koekenpan in bruikleen. Reserveer tijdig
om teleurstellingen te voorkomen. Wij hebben de volgende soorten gasbarbecues:

BBQ Buurman “compleet”
• Gevarieerd vlees per persoon
• 4 soorten saus
• Kruidenboter, stokbrood en tapenade
• 3 soorten rauwkost
• Rundvleessalade (2/3 van het aantal personen)
• Kartoffelsalade (1/3 van het aantal personen)
• Fruitsalade

Vanaf 15 personen

SMall

Medium

3 st vlees p.p.

4 st vlees p.p.

Large

XL

5 st vlees p.p.

6 st vlees p.p.

12.75

14.25

BBQ Buurman “De Luxe”
• Gevarieerd vlees per persoon
• 1 stuk gevarieerd vis per persoon
• 4 soorten saus
• Kruidenboter, stokbrood en tapenade
• 3 soorten rauwkost
• Rundvleessalade (2/3 van het aantal personen)
• Zalmsalade (1/3 van het aantal personen)
• Fruitsalade

13.50

15.00

Vanaf 20 personen

SMall

Medium

2 st vlees + 1 st vis p.p.

3 st vlees + 1 st vis p.p.

15.00

15.75

Large

XL

4 st vlees + 1 st vis p.p.

5 st vlees + 1 st vis p.p.

16.50

• Lavasteen barbecue
15-25 pers.
• Powergrill
25-35 pers.
• Kleine/reuzen koekenpan
15-35 pers.
• Aanhangwagen barbecue
v.a. 40 pers.
• Partypan
6-8 pers.
• Hot pot (indien voorradig)		

kosten gasverbruik
kosten gasverbruik
kosten gasverbruik
kosten gasverbruik
huur
huur

12,50
12,50
12,50
25,00
5,00
5,00

De barbecues dienen schoon terug gebracht te worden
anders brengen wij 15,00 in rekening aan schoonmaakkosten
per barbecue. Voorwaarden bruikleen: Gebruik onze
materialen die wij in bruikleen geven, waarvoor het bestemd
is en behandel het alsof het van uzelf is. Schade of verlies
welke zijn ontstaan aan de materialen, dienen te worden
vergoed. Wij stemmen zelf de bbq af op hoeveelheid
besteld vlees en aantal personen. Gebruik van materialen
is op eigen risico. Borden en bestek: Voor stevige plastic
borden, bestek en servetten rekenen wij 0,85 per persoon.
Bezorgen en ophalen: Afhalen is gratis. Ook is er in overleg
de mogelijkheid om tijdens het barbecueseizoen op een
afgesproken tijdstip zondags af te halen. Voor het bezorgen
en ophalen brengen wij binnen Twello 5,00 in rekening.
Buiten Twello is dat 10,00 of per km prijs in overleg.

17.25

Schotels
BBQ Buurman “Zonder zorgen”
• Gevarieerd vlees per persoon
• 4 soorten saus
• Kruidenboter, stokbrood en tapenade
• 3 soorten rauwkost
• Rundvleessalade
(2/3 van het aantal personen)
• Kartoffelsalade
(1/3 van het aantal personen)
• Fruitsalade
• Inclusief plastic borden, bestek en servetten
• Inclusief gasverbruik van de barbecue
• Inclusief de schoonmaakkosten van de barbecue

Voor 30 personen

Medium

Large

4 st vlees p.p.

5 st vlees p.p.

403.00

423.00

ons
succes
pakket

Vleessaladeschotel De Luxe

Zalmsaladeschotel De luxe

250 gr. vleessalade p.p.

250 gr. zalmsalade p.p.

Afgegarneerd met gevulde eieren,
rookvlees-ei, meloen, bacon, snijworst,
kipfilet, casslerrib/ham en katenspek.

Gegarneerd met verse maatjesharing,
krabchunks, huisgesneden makreelfilet,
roze garnalen, gerookte haringkoninkjes,
getrancheerde gerookte Noorse zalm,
gerookte haringfilet, palingfilet en
sprotfilet.

Per persoon

6.55

Per persoon

10.25

