Alles voor een geslaagde barbecue
vindt u bij De Zaak vol Smaak.

Wilt u eens iets and? ers
op de barbecue

Lekker...
Grootvlees op de bbq.

Het adres voor de
groeps barbecue

Tips voor de echte buitenkoks:

Wij verzorgen het compleet!

Wij hebben volop variatie

Een groot stuk vlees op de barbecue is heerlijk
en gemakkelijker te bereiden dan u denkt. Met
de lekkerste vleesspecialiteiten maakt u het
buitenkoken nog lekkerder. Een barbecue met
deksel is ideaal voor het roosteren van een mooi
stuk groot vlees. Daarmee krijgt u namelijk het
meest smakelijke resultaat. Natuurlijk krijgt u van
ons een bereidingsadvies zodat uw vlees op de
juiste wijze bereidt kan worden.

Wilt u een barbecue organiseren met
uw school, bedrijf, familie, buurt- of
sportvereniging? Wij kunnen de barbecue
compleet voor u verzorgen. Exact zoals u het
wilt hebben. Vraag ons naar de mogelijkheden
zodat uw barbecue een feest wordt met de
kwaliteit van De Zaak vol Smaak.

Voor de echte fijnproever die eens iets anders
op de barbecue wil, hebben wij volop variatie.
Wist u dat De Zaak vol Smaak regelmatig
nieuwe specials maakt? Heerlijke nieuwe
producten met de kwaliteit van De Zaak vol
Smaak. Ook voor de barbecueperiode hebben
wij regelmatig nieuwe producten voor op de
barbecue. Ontdek de smakelijke mogelijkheden
in onze winkel.

Grilltime
BBQ specialiteiten voor de fijnproevers

Traiteur slagerij Lohman
Rijnstraat 28, 7523 GG Enschede
Tel. 053 - 435 73 49, www.slagerijlohman.nl

Traiteur slagerij Lohman

BBQ voor fijnproevers!

door. Daarom hebben wij altijd de
Barbecueën puur genieten. Het hele jaar
rtiment. Van de lekkerste burgers,
lekkerste barbecueproducten in ons asso
grootvlees vleesspecialiteiten.
spiesen en shaslics, tot de ambachtelijke
om van een groepsbarbecue een
Ook voor groepen hebben wij alles in huis
agde barbecue bent u bij ons aan
succes te maken. Kortom voor een gesla
het juiste adres. Wij helpen u graag!

Varkensfiletlapjes (3 soorten), 100 gram
Gekruide speklappen, 100 gram
Gemarineerde procureurlapjes, 100 gram
Minute steak (2 soorten), 100 gram
Kogel biefstuk, 100 gram
Entrecote, 100 gram
Biefstokjes*, 100 gram
Luxe runderspies met gekruid gehakt*, 100 gram
Luxe spies bief/schnitzel en courgette*, 100 gram
Luxe spies met schnitzel en prei*, 100 gram
Runderhamburger*, per stuk
Saté van de haas, 100 gram
Runderribeye, 100 gram
Kalfsribeye, 100 gram
Kalfslende, 100 gram
Kalfslende stokjes, 100 gram
Lamskotelet, 100 gram
Varkenssaté van de haas, 100 gram
Varkenshaasshaslick, per stuk
Kip op stok*, per stuk
Kipkrokant, per stuk
Barbecueworstje (eigengemaakt), per stuk
Gebraden hamburger (eigengemaakt), per stuk
Gebraden spareribs, 100 gram

1.60
1.45
1.60
2.50
3.25
2.75
3.25
1.60
2.25
2.25
2.75
2.10
3.50
3.50
3.50
3.50
2.25
2.20
2.20
1.85
1.80
1.50
1.50
1.49

In overleg is het ook mogelijk om met bovenstaande
luxe barbecuespecialiteiten een pakket samen te stellen.
Vraag één van onze medewerkers.

Salades en rauwkosten
Ambachtelijke Rundvleessalade, 100 gram
Scharrelsalade, 100 gram
Eigengemaakte aardappelsalade met spekjes, 100 gram
Eigengemaakte huzarensalade met ham, 100 gram
Lohmans rauwkost (appel, ei en ananas), 100 gram
Mandarijnen rauwkost, 100 gram
Griekse rauwkost, 100 gram
(komkommer, feta, rode ui en tomaat)
Boerenrauwkost, 100 gram
(Ham, kaas, komkommer en paprika)

De afgebeelde gerechten zijn bedoeld als sfeerbeeld en serveersuggestie en zijn geen exacte weergave van ons barbecue-assortiment.
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.

1.10
1.10
1.10
1.10
1.39
1.39
1.39
1.39

Kiest u voor een pakket, dan hebben wij de volgende
barbecuepakketten voor u samengesteld
Pakket A

3 stuks, combineren mogelijk

Pakket B

4 stuks, combineren mogelijk

6.95 p/p
7.95 p/p

Pakket C

4 stuks, combineren mogelijk
(waarvan 1 uit onze luxe specialiteiten met * )

Pakket D

5 stuks, combineren mogelijk

8.95 p/p
8.95 p/p

Keuze uit:

Voor 4,75 per persoon
extra maakt u uw
barbecue compleet!!
Aanvullende pakket bes
taat uit:
* stokbrood
* 3 soorten salade met
keuze uit:
rundvleessalade, eigeng
emaakte
huzarensalade, scharrels
alade,
eigengemaakte aardappel
salade
met spekjes
* 3 soorten sausjes me
t keuze uit:
eigengemaakte knofloo
ksaus,
pindasaus, joppiesaus,
zigeunersaus,
cocktailsaus, eigengem
aakte
kruidenboter
* 1 soort rauwkost met
keuze uit:
Lohman’s rauwkost, Ma
ndarijntjes
rauwkost, Griekse salade
, Pastasalade

Gemarineerd procureurlapje
Gekruide speklap
Varkensfiletlapje (keuze uit 3 soorten)
Varkenshaassaté
Varkenshaasshaslick
Kipspies		
Kipkrokant		
Bestellingen graag telefo
nisch
Barbecueworstje (eigengemaakt)
doorgeven of breng een
bezoek aan
Gebraden hamburger (eigengemaakt)
onze winkel.
Gebraden spareribs
Neem ook eens een kijkje
op
www.slagerijlohman.nl
of volg ons op Faceboo
k.

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief bruikleen van de
apparatuur en exclusief bezorgen.

Sauzen

Satésaus, 100 gram
Knoflooksaus, 100 gram
Joppiesaus, 100 gram
Zigeunersaus, 100 gram
Cocktailsaus, 100 gram
Kruidenboter, 100 gram

1.35
1.50
1.35
1.35
1.35
2.25

