
BarbecueBarbecue
assortimentassortiment

h a n sh a n s

OPENINGSURENOPENINGSUREN
Maandag, dinsdag, woensdag,  vrijdag: 8.30 - 18.00 uurMaandag, dinsdag, woensdag,  vrijdag: 8.30 - 18.00 uur

Zaterdag : 07.30 – 17.00 uurZaterdag : 07.30 – 17.00 uur
Donderdag en zondag  sluitingsdagDonderdag en zondag  sluitingsdag

20222022



Aperitiefhapjes

Mini kalkoensaté,kipsaté of rundssaté      € 1,75/ st.
Drumstick voorgegaard        € 14,50/ kg.
Aperostick voorgegaard        € 14,50/ kg.
Kippenkotelet voorgegaard        € 14,50/ kg.
Scampi met gerookt spek        €  1,95 / st.
Worstje op stokje         €  1,20 / st.
Fakkel           €  1,40 / st.
Katelijnse worst         €  1,25 / st.

Barbecueassortiment         prijs per kg

Rund en kalf
Gemarineerde kalfssaté, entrecote, keurslagertournedos, rundssaté, gemarineerde kalfssaté, 

kalfsmedaillon, cote à l’os

Kip en kalkoen
Gemarineerde kipsaté I Gemarineerde kalkoensaté I Gemarineerde kipfilet of kalkoenfilet I 

Keurprimeur I Kippencotelet of drumstick (voorgegaard) I 
Kipfilet mancha : gemarineerde kipflet met gandaham

Varken
Grillworst I Worstje I Gemarineerde mignonette I Voorgegaarde spareribs afsmaak of zoet I 

Souvlaki I keurburger I Barbecueschijf I Varkenshaasje knobli

Lam
Lamskroontje en lamsfilet (ook gemarineerd) I Merguez I Lamssaté gemarineerd

Indien u nog iets anders wenst, vraag het gerust.

Vis

Scampibrochette         € 7,00/st.
Scampi op zijn Italiaans of met look      € 7,50/st.
Zalm in papillot met julienne groenten en witte wijn    € 8,00/st.
Kabeljauw in papillot met julienne groenten en witte wijn   € 8,00/st.
Kabeljauwhaasje of zalmfilet met pesto en groentjes    € 8,00/st.

Bij de vis kan U kiezen uit 1 warme saus :  (inbegrepen in de prijs)
Witte wijnsaus of italiaanse saus

Vegetarisch

Groentebrochette         € 5,00/st.
Aardappel in de schil met kruidenboter      € 5,00/st.
Gemarineerde maiskolf        € 4,50/st.
Krielaardappeltjes in kruidenjasje       € 5,00/st.
Gemarineerd groentepakketje       € 5,50/st.
Gevulde champignons met kruidenkaas      € 5,50/st.
Gevulde courgette met groentjes en kaas      € 6,00/st
Gevulde puntpaprika        € 6,00/st
Berloumi (gemarineerde grillkaas)       prijs per kg



Barbecuepakketten  vanaf 4 personen

Pakket 1  € 7,20/pers.
Barbecueworst
Keurburger of spekburger
Gemarineerde kalkoensaté

Pakket 2  € 7,20/pers.
Gemarineerde kalkoensaté
Gemarineerde mignonette
Keurprimeur of keurburger

Pakket 3  € 7,20/pers.
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde varkensbrochette
worstje

Pakket 4  € 7,95/pers.
worstje of barbecueworst
Gemarineerde biefstuk
Gemarineerde kipfilet

Pakket 5 € 7,95/pers.
Gemarineerde biefstuk
Gemarineerde kalkoensaté
Keurburger of worstje

Pakket 6  € 9,50/pers.
Gemarineerde biefstuk
Varkenshaasje knobli
Gemarineerde kalkoensaté

Groenten

Saladebar 1            € 7,25/pers.
Tomaten, komkommer, geraspte worteltjes, boontjes, barbecuesla,

Pasta pesto, aardappelsla, 2 koude sausjes en 2 mini broodjes

Saladebar 2  (vanaf 6 personen)        € 9,50/pers.
Tomaten, komkommer, geraspte worteltjes, boontjes, pastasla, eblysla, slaatje gezond, 

barbecuesla,, parelcouscous…2 koude sausjes, 
krielaardappeltjes (warm gebakken) en 2 mini broodjes

Het assortiment van saladebar 2 is volgens het marktaanbod en wordt 
groter al naargelang het aantal personen

Pakket 7 € 9,50/pers.
Kalfsmedaillon of biefstuk
Varkenshaasje knobli
Kipfilet mancha

Pakket 8 € 11,00/pers.
Gemarineerde kalkoensaté
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde biefstuk
keurburger

Pakket 9 € 13,00/pers.
Gemarineerde biefstuk
Varkenshaasje knobli
Gemarineerde kipfilet
Lamssaté

Pakket 10  kindermenu € 3,50/pers.
Worstje
keurburger

Pakket 11 kindermenu € 3,75/pers.
Gemarineerde kalkoensaté
keurburger

Pakket 12 kindermenu € 4,20/pers.
Worstje
Biefstuk



Bijgerechten

Aardappel in veldkledij         € 5,50/st
(= gevulde aardappel met spek, champignons, kaas en dille)
Italiaanse aardappel          € 5,50/st.
( = gevulde aardappel met mozarella, tomaat en Italiaase kruiden)
Couscoussalde          € 15,00/kg
Eblysalde           € 15,00/kg
Aardappelsla            € 10,50/kg
Barbecuesla           € 13,50/kg

  Culinaire Barbecue 1 vanaf 10 personen € 26,50/pers.
Assortiment wordt door ons samengesteld, 3 stuks per persoon 

Meloen met italiaanse ham of cocktail met vis of vlees
Door ons samengesteld : gemarineerde kipfilet, varkenshaasje knobli, barbecueschijf, kipsaté, 

rundsaté, keurburger, souvlaki, drumstick, grillworst
Saladebar 1

Waaier van desserts

  Culinaire barbecue 2 vanaf 10 personen   € 31,00/pers.
Assortiment wordt door ons samengesteld, 3 stuks per persoon

Scampi van de Chef of zalm in papilote
Door ons samengesteld : gemarineerde kipfilet en kalkoensaté, lamsfilet, biefstuk, souvlaki, 

varkenshaasje knobli
(het assortiment wordt groter al naargelang het aantal personen)

Saladebar 2
Waaier van desserts

Desserts
Tiramisu             € 2,30/st.
Chocomousse           € 2,30/st.
Rijstpap            € 2,00/st.
Waaier van desserts           € 7,50/pers.
kaasschotel             € 13,95/pers.
  

Stationsstraat 54  2860 Sint-Katelijne-Waver   I    Tel. 015/31.14.79
Traiteur.hans@telenet.be    I    www.hanstraiteur.be   of via www.keurslager.be

        
  

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande en wij behouden ons het recht om de opgegeven prijzen te wijzigen.
Geldig vanaf maart 2022.

h a n sh a n s


