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Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde karbonade
2 stokjes saté
Hamburger
Barbecue worstjes
Inclusief All-In pakket

Nergens beter
en goedkoper!

Vanaf
20 personen

Inclusief All-In pakket
-

2 soorten rauwkost
2 soorten salades
3 soorten sauzen
Ongesneden stokbrood
Kruidenboter
Wegwerpbestek
Borden

-

BARBECUE
9.99

*

per persoon

Servetten
Geen gaskosten
Geen huur voor de BBQ
Gratis schoonmaken van de BBQ
Gratis bezorgen in Warnsveld en Zutphen
Bezorgkosten in andere plaatsen in overleg

* Geldig t/m 31 oktober 2018, daarna wordt de prijs € 10,99 p.p.

lekker, v ers en
amb a ch te lijk
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Uw Poelier is de vakman die met heel veel zorg zelf de
producten maakt. Elke dag vers, van het beste vlees, met
de lekkerste ingrediënten en met liefde voor het vak. Het
verschil in kwaliteit proeft u direct. Topkwaliteit voor
fijnproevers. Ook de lekkerste basis voor een geslaagde
barbecue. Wij wensen u smakelijk eten.

BBQ PAKKETTEN
BBQ Pakket Populair
Hamburger
BBQ worstje
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde schouderkarbonade
2 Stokjes saté
Per persoon
BBQ Pakket Junior
Hamburger
BBQ worstje
Gare drumstick
Per persoon
BBQ Pakket Trendy
Hamburger
Shaslick
Gemarineerde filet
2 Stokjes saté
Gemarineerde biefstuk
Per persoon

Uw Poelier maakt uw barbecue lekker
en compleet met de lekkerste salades.
In verschillende smaken en natuurlijk
ambachtelijk bereid. Verkrijgbaar per
portie of als saladeschotel. Vraag ons naar
de mogelijkheden, wij helpen u graag!

BBQ PAKKETTEN ALL IN

4,95

BBQ Pakket Chicken
Gare drumsticks
Gemarineerde kipfilet
Shaslick
Hamburger
2 Stokjes saté
Per persoon

2,50

BBQ Pakket spiezen
Hawaïspies
2 Stokjes saté
Shaslick
Per persoon

6,99

4,95

3,75

BBQ Pakket Budget
Hamburger
BBQ worstje
Gemarineerde speklap
2 Stokjes saté
Per persoon

3,95

AANVULLEND ASSORTIMENT
Gemarineerde varkensfilet
100 gram
1,50
Gemarineerde speklappen
100 gram
0,99
Gemarineerde varkenskarbonade
zonder bot
100 gram
0,99
Spareribs
250 gram
3,49
Drumsticks
100 gram
0,89
Gemarineerde lamskoteletten
dagprijs
Gemarineerde entrecote
dagprijs
Ribeye
dagprijs
Knoflooksaus
Joppiesaus
Piri-piri saus
Zoete saus
Rundvleessalade
500 gram
3,99
Huzarensalade
500 gram
3,99
Rauwkostsalade
100 gram
1,25

Gemarineerde kipfilet
per stuk
Hamburger
per stuk
BBQ worstje
per stuk
Runderburger
per stuk
Kipsaté
per stuk
Varkenssaté
per stuk
Kipshaslick
per stuk
Varkensshaslick
per stuk
Hawaïspies
per stuk
Golfspies
per stuk
Garnalenspies
Visspies
Satésaus pot
per stuk
Stokbrood
per stuk

1,30
1,00
0,80
1,00
0,60
0,60
1,45
1,45
1,45
1,25
dagprijs
dagprijs
2,50
1,50

Van ‘t huis
- Hamburger
- Gemarineerde speklap
- Gemarineerde kipfilet,
- Gemarineerde schouderkarbonade
- 2 Stokjes saté
Incl. all in pakket 10 - 35 pers.
11,99
boven de 36
11,50

Vegetarisch
- Vegetarische spies
- Vegetarische hamburger
- Vegetarische groenteburger
- Vegetarische gehaktballetjes op stok
Incl. all in pakket Per persoon
14,00

Deluxe
- Gemarineerde speklap
- Gemarineerde biefstuk
- Gemarineerde lamscotelet
- Gemarineerde varkensfilet
- Runderhamburger
Incl. all in pakket 10 - 35 pers.
boven de 36

- 2 soorten 		
rauwkost
- 2 soorten salades
- 3 soorten sauzen
- ongesneden 		
stokbrood
- kruidenboter
- wegwerpbestek
- borden
- servetten
- geen gaskosten
- geen huur voor 		
de BBQ

Student
- Speklap
- 2 Stokjes saté
- BBQ worstje
- Hamburger
Incl. all in pakket 10 - 35 pers.
boven de 36
Vis
- Gemarineerde visspies
- Gemarineerde garnalenspies
- Gemarineerde talapia spies
- Gemarineerde pangafilet
Incl. all in pakket 10 - 35 pers.
boven de 36
Kip
- Hamburger
- Gemarineerde kipfilet
- Kipshaslick,
- Stokjes saté
- Gare drumstick
Incl. all in pakket 10 - 35 pers.
boven de 36
Kids
- Hamburger
- BBQ worstje
- Gare drumstick
Incl. all in pakket vanaf 20 pers.

15,50
14,70

10,99
10,50

14,25
13,75

All in pakket inclusief:

MENU MET KOK
Het menu met kok is bedoeld voor
groepen vanaf 40 personen. Twee uur lang
onbeperkt barbecue, geheel verzorgd
Saté
Shaslick
Kipfilet
Varkenskarbonade
Speklap

BBQ worstje
Biefstuk
Visspies
Lamskotelet
Hamburger

Salade
Sauzen
Rauwkost
Stokbrood

Kruidenboter
Borden
Bestek
Servetten

Vanaf 40 personen
11,99
11,50

7,00

- gratis 		
schoonmaken van 		
de BBQ
- gratis bezorging 		
in Warnsveld en 		
Zutphen
- gratis ophalen 		
van de BBQ in 		
Warnsveld en 		
Zutphen
- bezorgkosten in 		
andere plaatsen
in overleg

17,00 p.p.

Wilt u dit menu zonder kok, dan kan dit vanaf
20 personen. Bent u bijvoorbeeld met 20
personen en kiest u ervoor om 5 stukken vlees
per persoon te nemen, dan krijgt u (20 x 5 =)
100 stukken vlees verdeeld over 10 verschillende
soorten, zie pakket hierboven.

Gasbarbecue huren zonder vlees
Huur per barbecue € 50,-. Dit is inclusief schoonmaken en
2 kilo gas. De barbecue is een tafelmodel zonder pootjes, u
dient deze zelf op te halen en weer terug te brengen.

- Garnalenspies
- Lamscoteletten
- Runderburger
- Varkenskarbonade
- Kipsaté
- Smokey vlees
Inclusief all in pakket
Vanaf 40 personen p.p.
Huur en bediening smoker

18,50
250,00

SMOKERMENU NICOLET
- Spareribs
- Biefstuk
- Hamburger
- Kip drumstick
- Varkenshaas
- Smokey vlees
inclusief all in pakket
Vanaf 40 personen p.p.
Huur en bediening smoker

18,50
250,00

SMOKERMENU MARIANNE
- Dijfilet met spek
- XXL kipsaté
- Garnalenspies
- Kiphaas schuitje
- Shaslick
- Smokey vlees
inclusief all in pakket
Vanaf 40 personen p.p.
Huur en bediening smoker

18,50
250,00

13,95 p.p. voor 4 stuks vlees p.p.
14,95 p.p. voor 5 stuks vlees p.p.
15,95 p.p. voor 6 stuks vlees p.p.

Voorwaarden BBQ Pakketten
Bij een bestelling van boven de € 125,- aan vleespakketten, krijgt u een gas BBQ in bruikleen.
De pakketten worden gratis bezorgd in Warnsveld en Zutphen met gekoeld vervoer.
- De gaskosten per BBQ zijn € 10,-.
- De eventuele ophaalkosten zijn € 10,-.
- De schoonmaakkosten per BBQ zijn € 10,-.
- Bezorgkosten buiten Warnsveld en
Zutphen is in overleg.

SMOKERMENU JORDI

LET OP!
Per barbecue betaalt u € 10,-borg. Indien de
vetbak geleegd is en de barbecue droog heeft
gestaan, krijgt u de € 10,- borg terug.
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