
BBQ AAN HUIS 
 

Een BBQ aan huis is de ideale manier om uw gasten te 
verwennen met tal van lekkere creaties. Wij komen dan 

ook graag uw feest verzorgen bij u thuis! 

Wij nemen het bakken, de bediening en het opruimen 
voor ons. Zo kan u heerlijk genieten zonder zorgen! 

Wij hanteren voor onze service een vaste formule 
bovenop de prijs van uw gekozen BBQ menu: 

 Vanaf 20  tot 99 personen: 325 euro 
  Vanaf 100 personen:  275 euro 

 * Prijzen zijn incl. BTW en bevat borden, bestek, 
  materiaal, personeel, vervoer, extra soort 
  pastasalade en grote variatie aan groenten. 

ONZE BBQ SPECIALITEITEN 
 

Wat ons anders maakt? Wij versnijden en 
verwerken ons vlees nog in eigen atelier, niets is 

ingekocht. Hierdoor verzekeren wij u steeds 
kwalitatief en smaakvol vlees! 

VLEES 

Gerijpte entrecôte    € 37,18 /kg 
Côte à l’os     € 24,75 /kg  
Witte worst     € 10,25 /kg 
BBQ worst     € 11,30 /kg 
Gelakt buikspek     € 10,76 /kg 
Gemarineerde ribben    € 10,25 /kg 
BBQ beenhesp      € 21,50 /kg 
Zuiders spiesje     € 16,89 /kg 
Vuurfakkel     €15,67 /kg 
Mixed saté     € 16,56 /kg 
Balletjesbrochette    € 1,95 /st. 
Lamskoteletten     € 27,41 /kg 
Lamskroon     € 41,90 /kg 
Scampi brochette    € 3,05 /st. 
Zalm in papillot     € 26,60 /kg 
Kalkoenhaasje     € 17,25 /kg 
Gemarineerde kipfilet    € 15,95 /kg 

PASTASALADES 

Van het huis     € 13,50 /kg 
Killokiller     € 13,50 /kg 
Kip en appel    € 13,50 /kg 

BIJGERECHTEN 

Aardappelsalade    € 9,50 /kg 
Groenteschotel     € 5,50 pp. 
Aardappelen spek & kruidenboter  € 10,50 /kg 

BBQ FOLDER 
SLAGERIJ CARNE 

Ma-Woe: 7u30-18u30       Adegem-Dorp 48   
Do: gesloten        9991 Maldegem 
Vrij: 7u30-18u30         
Za: 7u30-18u   050 71 73 34 
Zo: 7u30-12u  info@slagerij-carne.be 
  www.slagerij-carne.be

Graag een andere formule of wĳziging aan de 
vooropgestelde menu’s? Geen probleem!  

Wĳ luisteren graag naar uw wensen en maken er 
samen een lekkere en gezellige BBQ van. 

Bĳ vragen kunt u ons steeds telefonisch, via mail of 
in de winkel contacteren! 

Dit is slechts een greep uit ons assortiment. Kom gerust 
langs in onze winkel of contacteer ons voor meer info.

http://www.slagerij-carne.be


DEGUSTATIE MENU’S 
Onze degustatiemenu’s zijn 
geliefd bij velen en ideaal 
voor de eeuwige twijfelaars… 
Ze bestaan uit meerdere 
kleine stukken vlees  
waardoor je toch  kan 
proeven van al dat lekkers! 
Een groot assortiment met 
kleinere stukjes. 

Degustatie Fiesta 
BBQ worstje - Chipolata - 
Balletjesbrochette - 
Kipfiletje - Ribbetje - Speklapje 
Prijs: € 6,75 pp. - incl. side dishes* € 15,95 pp. 
Degustatie Elegance 
Scampi brochette - Zalm in papillot - Entrecote - 
Varkenshaasje in huisbereid spek - Kalkoenhaasje - 
Carne brochette 
Prijs: € 13,50 pp. - incl. side dishes* € 22,00 pp. 
Degustatie Classic 
BBQ beenham - Gemarineerd ribbetje -  
Scampi brochette - Witte worst - Kipsaté - 
Gemarineerd biefstukje 
Prijs: € 10,25 pp. - incl. side dishes* € 18,95 pp. 

Degustatie MEAT LOVER 
Gerijpte entrecote Witblauw - Lamskroontje - 
Gerijpte entrecote Limousin - Filet Mignon - 
Kalfsbiefstuk 
Prijs: € 17,90 pp. - incl. side dishes* € 26,40 pp. 

BARBECUE MENU’S 
BBQ Fiesta 

Witte worst - Gemarineerd spek - Gemarineerde ribben 
- Biefstuk gemarineerd 
Prijs: € 8,00 pp. - incl. side dishes* € 16,50 pp. 

BBQ Elegance 

Zalm in Papillot - Scampi brochette - Rundsaté - 
Gemarineerde lamskotelet 
Prijs: € 13,50 pp. - incl. side dishes* € 22,00 pp. 

BBQ Classic 

Chipolata - Gemarineerde kipfilet - Varkenssaté - 
Barbecue worst 
Prijs: € 7,50 pp. - incl. side dishes* € 16,00 pp. 

BBQ Kids 

Balletjesbrochette - Ribbetje - Chipolata 
Prijs:  € 5,50 pp.  

UNIEKE FORMULES 
Tapas BBQ 

Chipolata - Varkenshaas brochette - Lamskotelet - 
Grillworst brochette - Scampi brochette -  Kipsaté - 
Aardappelen in kruidenboter  (€ 11,95 pp.) 

Hamburger party 

Zes Hamburgers: Rund - Adegemse burger - Zwitserse 
schijf - Topburger - Kippenburger - Breugelburger 
Inclusief: broodjes, sla, tomaat, ajuin, wortel, 
geroosterde ui, kaas & spek  (€ 12,50 pp.) 

ASSORTIMENT ENTRECOTES 

Gedurende het BBQ-seizoen voorzien wij heerlijke 
entrecotes en dry aged rassen: vlees wordt gerijpt 
gedurende 3-9 weken op een temperatuur van 2°C en 
een luchtvochtigheid van 80%.. Hierdoor wordt het 
vlees botermals en krijgt het een intense smaak. 

Wisselend assortiment gerijpte entrecotes, met o.a.: 
Belgisch Witblauw    € 37,18 /kg 
Simmental     € 41,50 /kg 
Holsteiner     € 41,50 /kg 
Black Angus     € 41,50 /kg 
Limousin     € 41,50 /kg

SIDE DISHES* 
Alle menu’s kunnen aangevuld worden met 

aardappelsalade, pastasalade kip & appel, boter en 
broodjes,  warme aardappelen met spek en 

kruidenboter, een uitgebreid groentebuffet en 
assortiment koude sauzen


