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Met smaak en passie...

Degustatiepakket € 13,80/p.p.

• Mini-scampi brochette
• Lamsspies gemarineerd  
• Meguezeworst
• Steak v/d chef 
• Oosterse kipsaté
• Hongaarse varkensmignonet
• Kalkoen pikantje

Pakket 1 € 12,50/p.p.

• Steak v/d chef
• Lamszadel
• Mergueze
• Oosterse kipsaté met ananas en spekjes

Pakket 2 € 8,80/p.p.

• Drumsteak
• Hamburger
• Kalkoensteak
• Mergueze

  
Pakket 3 € 11,80/p.p.

• Boccancini
• BBQ steak
• Ribbetje
• BBQ worst

Een geslaagd feest met 
onze PAKKETTEN 
Al deze pakketten zijn exclusief groenten
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Met smaak en passie...

ALL-IN PAKKETTEN

Degustatiepakket  
ALL IN
(vanaf 4 pers) € 18,90/p.p. 
• Mini-scampibrochette
• Lamsspies gemarineerd
• Merguezeworst
• Steak v/d chef
• Oosterse kipsaté
• Hongaarse varkensmignonet
• Kalkoen pikantje
• Koude groenten  

(aardappelsla, tomaat, boontjes, 
komkommer, wortelen, pasta) 

+ Brood 
+ Sauzen

BBQ pakket  
ALL IN 
(vanaf 4 pers) € 14,00/p.p.
• Gemarineerde kippebil
• Hamburger
• Kalkoensteak
• BBQ worst
• Koude groenten  

(aardappelsla, tomaat, boontjes, 
komkommer, wortelen, pasta) 

+ Brood 
+ Sauzen
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Stel zelf uw pakket samen met ons
ruim assortiment van vis en vlees
Vis
• Huisgemaakte scampibrochette € 4,00/st.
• Zalmpapillotte met een julienne van verse groenten € 5,80/st.
• Italiaanse zalmpapillotte met zon gedroogde tomaten en een pestosaus  € 5,80/st.
• Papillotte van kabeljauwhaasje met prei en overgoten met witte wijn € 6,50/st.
• Zalmbrochette € 4,50/st.

Worsten
• BBQ worst
• BBQ worst met spek 
• Merguezeworst
• Spiesje van 

gemengde worstjes 

• Beulingspiesje 
• Chipolattaworstjes  
• Kippenchipolatta 
• Chipolatta op stokje

Hamburgers
• Klassieke hamburger 
• Entrecoteburger
• Olympiaburger 
• Lamsburger 

• Kippenburger
• BBQ burger
• Hamburgerspiesjes 

(3 soorten)

Veggie
• Groentenburger
• Tomaat-mozzarellapapillotte 
• Gegrilde courgette (gevuld met diverse 

groenten, tomatensaus een gemalen kaas)

Gevogelte
• Kipfilet natuur
• Kipfilet maison
• Oosterse kipsate
• Gemarineerde drumsteak
• Kalkoen pikantje
• Kalkoensaté
• Italiaanse kipfilet
• Oosterse kipsate met ananas en 

gerookt spek

Runds
• Steak v/d chef 
• Cote à l’os

• Entrecote maison
• Rundsspies

Kalfs
• Kalfsbrochetten
• Boccancini 
• Kalfstournedos met rozemarijn
• Kalfskoteletjes
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Groenten buffet € 6,50/p.p.
Diverse groenten + pasta + sauzen  
+ aardappelsla

Eventuele bijgerechten
Aardappel in de schil  € 1,50/st.
Kruidige krieltjes,   € 8,50/kg 
afgewerkt met tijm

Stokbrood wit  € 1,30/st.
Stokbrood grof fitness  € 1,90/st.

Warme sauzen  € 10,90/kg
• Peperroomsaus 
• Champignonsaus
• Bearnaisesaus

Desserten
• Rijstpap
• Chocomousse
• Tiramisu

BBQ aan huis 
U wil zorgeloos genieten samen met uw 
gasten, dan kan u beroep doen op onze 
cateringservice aan huis.
Mits voegtijdige reservatie en 
duidelijke afspraken, regelen wij de 
catering van uw feest volgens uw 
wensen. 
Hierna volgen al enkele voorstellen. 
Andere formules of mogelijkheden zijn 
te bespreken met uw slager Peter. 
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Formule 1
• Steak v/d chef
• Kipsaté
• BBQ worst
• Ribbetje
• Varkensmignonet

Vanaf 20 pers.  € 31,00/p.p.
Vanaf 30 pers.  € 28,00/p.p.
Vanaf 50 pers.  € 26,00/p.p.

Formule 2
• Lamskroontje
• Varkenshaasje
• Entrecôte
• Zalmspiesje

Vanaf 20 pers.  € 33,00/p.p.
Vanaf 30 pers.  € 30,00/p.p.
Vanaf 50 pers.  € 28,00/p.p.

Kindermenu
(- 12 jaar)  " 12,00/kind 

Mini kipsaté, mini hamburger met koude groenteschotel, 
brood en koude sauzen.

Topper

BBQ home service 
Voor een feest bij U thuis of op het werk!

Prijzen zijn incl BTW, materiaal, verplaatsing 
en de kok(s) gedurende de eerste 3 uur. Uren 
worden gerekend vanaf vertrek Buizegemlei, 
Edegem tot terugkomst Buizegemlei, Edegem. 
Overuren worden aan " 32,00/u/kok gerekend.

Huur van borden en bestek kan voor " 2,00/p.p., afwas inbegrepen.

Mix grill home service
We starten met hapjes : 
• kaas bacon
• kippevleugeltje
• scampi v/d chef

Vervolgens heeft U de keuze  
uit 2 formules (350gr p.p.)

Ook inbegrepen in deze 
formule: Warme groenten, 
koud groentebuffet, kruidige 
krieltjes met rozemarijn en 
pepersaus of bearnaisesaus.
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Walking dinner
Wij zorgen voor een 
aaneenschakeling van lekkere 
hapjes die wij verspreiden over 
enkele uren tot bij U brengen. De 
hoeveelheid hiervan is minstens 
evenwaardig aan een gewone 
formule.

Voor meer info staan wij steeds 
ter uwer beschikking. Om hiervan 
een voorbeeld te zien of idee te 
kijgen, kan U steeds terecht op 
onze website  
www.slagerijpetervercammen.be

BBQ home service
Fish and meat!  
Zalmpapillotte, gemengde saté, kipfilet 
maison met koude groenteschotel, brood en 
koude sauzen.

Vanaf … aantal personen

U kan ook andere artikels  
kiezen uit onze pagina: 

! stel zelf uw pakket samen !
 Wij maken graag uw offerte. 

BBQ home service
Eenvoudig, maar lekker! 
Steak v/d chef, kipsaté, BBQ worst met koude 
groenteschotel, brood en koude sauzen. 

Vanaf … aantal personen
20 30 50 personen
20,25 19,25 18,25 €/p.p.

20 30 50 personen
22,80 21,80 20,80 €/p.p.
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Koud buffet
Voorstel 1  € 21,20/p.p.

• 2 soorten vis (zalm en tomaat garnaal)
• Gebakken kipfilet
• Rosbiefgebraad
• Hespenrolletje met asperges
• Gevuld eitje

Bijhorende groenten en aardappelsla
Bijhorende sauzen en stokbrood 

Voorstel 2  € 26,90/p.p.

• Vers gebakken varkensgebraad
• Hespenrolletje met asperges
• Gebakken kipfilet
• Parma met meloen
• Versgerookte noorse zalm
• Gerookte heilbot
• Gerookte forel
• Gevulde tomaat met grijze 

Noordzeegarnalen
• Gevuld glaasje met tonijn + perzik
• Gerookte zalm

Bijhorende groenten en aardappelsla
Bijhorende sauzen en stokbrood

Als de weergoden niet BBQ gezind zijn 

Voorstel 3  € 15,90/p.p.

• Versgebakken kalkoengebraad
• Rosbief
• 2 hespenrolletjes
• Gebakken kipfilet
• Glaasje met tonijn + perzik

Bijhorende groenten, vers fruit, 
aardappelsla
Bijhorende sauzen

Optie: tomaat garnaal  € 5,50/st.
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Pizzaparty € 13,90/p.p. 
(vanaf 6 pers)

• Pizzadeeg
• 2 toppings
• Ruim assortiment beleg
• Kaas en kruiden

Huur toestel:  € 12,00
Borg:  € 50,00 
(deze krijgt U terug als U de 
toestellen proper terug brengt)

Kaasschotel
• Aangepaste Franse, Belgische en 

Oostenrijkse kazen
• Afgewerkt met fruitassortiment en 

een notenmengeling

Als hoofdgerecht € 14,20/p.p.
Als dessert € 9,50/p.p.

NIEUW
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MET PLEZIER!   
UW ZOMERS FEESTJE 
TOT IN DE PUNTJES VERZORGD

Gezellig tafelen
Fondue  € 10,50/p.p.
• Kruidenballetjes
• Spekrolletjes
• Varkensfilet

• Rundsfilet
• Kipfilet

Tepan Yaki  € 15,90/p.p.
• Scampi
• Zalmsteak
• Steak maison
• Varkensoester
• Gemengde saté

• Huisgemarineerde 
lamsfilet

• Oosterse kipfilet
• Kalkoen pikantje  

Kindergourmet  € 5,50/p.p.
• Hamburger
• Kippeschnitsel

• Worstje
• Slavinkje

Gourmet  € 10,90/p.p.
• Hamburger
• Lamskotelet
• Varkensfilet
• Rundstournedos

• Slavinkje
• Schnitsel
• Cordon bleu
• Kalfsworstje

Klassegourmet  € 13,90/p.p. 
• Lamsfilet
• Varkensfilet
• Kalfsmedaillon
• Scampi maison

• Pitta
• Kalfsloze vinken
• Lamsburger
• Kruidentournedos

+ gratis pepersaus of bearnaisesaus 

All in one gourmet
(vanaf 6 pers.) € 15,50/p.p.

• Hamburger
• Slavinkje
• Chipolattaworst
• Cordon bleu
• Kippeworst
• Kalkoensteak
• Rundssteak 

+ Koude groenten 
+ Koude sauzen 
+ Brood  
 

Topper
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MET PLEZIER!   
UW ZOMERS FEESTJE 
TOT IN DE PUNTJES VERZORGD

Barbecuetips  «
• Maak tijdig het vuur aan: 40 min voor je begint.

• Laat 25 cm. afstand tussen rooster en gloed.

• Giet nooit teveel houtskool ineens in het toestel.

• Begin pas te bakken als de gloeiende houtskool bedekt is met een wit laagje as.

• Vlees vooraf marineren en afdeppen, nooit in oliën voor of tijdens het roosteren.

• Geroosterde groenten: Champignons, uien, aubergines of courgettes bestrijken 
met wat kruidenolie of vul een tomaat met kruidenboter en laat mee roosteren.

• Heerlijke boter: vermeng boter met wat gehakte spinazie, specerijzout en wat 
bieslook, oprollen en koel bewaren.

• Een lekker toetje: Rijg verschillende vaste  
fruitsoorten op een pen, bestrooien met  
witte wijn en suiker en roosteren. Voor het  
opdienen besprenkelen met kirschwater.

Tips
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Meer info en tips op
www.klasseslager.be


