Vers Vlees Boerderij “Polsdonk”
Polsdonken 3, Oirschot
Tel: 0499-570158
fax :570159
Mob: 06-39 09 05 09

BARBECUE
2019

www.polsdonk.nl
Varkensvleesspecialiteiten
Barbecue worst / mortel saucijs
Gemarineerde halskarbonade
Speklap: gekruid of gemarineerd
Bourgondische rib
Caribische/ chillie lapjes (mager)
Zomer filet lapjes
Barbecue-schijven / mortel burger
Spareribs kant en klaar (gegaard)
Boerenkluiven
(gegaard)
Saté-stokjes varken
Pesto Oester Stick
Kipspecialiteiten
Kipfilet gemarineerd/naturel
Grillschijven (gegaard)
Sweet onion sticks
Kipspies

Info@polsdonk.nl
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Limousin-rundvleesspecialiteiten
Puurburger
One-minute/ bistro-steak
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Barbecue compleet
Ook is het mogelijk om bij ons een barbecue compleet te bestellen.
Een barbecue compleet kost vanaf 15 pers. € 14.- per persoon en bevat:










Een variatie van 4,5 stuks vlees p.p.incl one-minut/bistro
Zigeunersaus, yoghurt-knoflooksaus,
pirri pirri saus, satesaus
Stokbrood (440 g) wel of niet afgebakken
Kruidenboter
Huzarensalade
Diverse soorten verse rauwkostsalades
Verse fruitsalade
Barbecue (inclusief reiniging en gas)
- zelf afhalen en terugbezorgen
Borden en bestek

Barbecue compleet €11,

(los € 2,50 per 500 mL)
(los € 2,00 per stuk)
(100 gr € 0.75)
(100 g € 0,80)
(€ 1,25 p.p.)
(€ 1,25 p.p.)
(los € 15,- en € 10,- gas)
(los € 0,50 per persoon)

4,5 stuks vlees gemiddeld gevarieerd p.p.

( Geen one-minute/ bistro en fruitsalade)
Om teleurstellingen te voorkomen graag uiterlijk 7 dagen van tevoren doorgeven.
Prijswijzigingen en tekstfouten voorbehouden. Gebruik barbecue is op eigen risico.

