Al 4 generaties verstand van lekker vlees!

www.jaccorodenburg.nl

Barbecue voor iedereen!
Maak jouw barbecue bijzonder met de specialiteiten van Uw Slager. Of je nu gaat
voor een traditioneel spiesje of menu of wil je liever culinair uitpakken met een
bijzonder groot stuk vlees die meerdere uren op de barbecue gegaard moet worden.
Uw Slager heeft alles in huis om van jouw barbecue een waar feest te maken.

Vleuterweide pakket
Barbecueën met de BBQ toppers van Jacco

•
•
•
•
•

Biefstukspies
Runderhamburger
Varkenshaassaté
Super Kipsaté
1 persoons Spare Rib
per persoon

Kies je Buurt BBQ pakket
A: kipsate, varkenshaassaté, een
runderhamburger

15.00

B: Varkenshaasshaslick, gemarineerd
filetlapje en een gekruid speklapje
C: Gemarineerd procureurlapje, golfstick en
een drumstick
per persoon

Spiesjes pakket

6.50

Festival van huisgemaakte BBQ spiesen

•
•
•
•
•

Varkenshaassaté
Biefstukspies
Kipsaté
Varkenshaasshaslick
Golfstick
per persoon

Kids Barbecue pakket
Voor de kleine genieters

12.00

• Voorgegaarde hamburger
• BBq worstje
• Kinderspies
per persoon

5.00

Gegaarde spare ribs
Lekker gemarineerd, alleen afgrillen op de
BBQ

Maak jouw barbecue
bijzonder met onze
specialiteiten
Aged Beef Burgers

BBpQer

Top

100 gram

1.75

Best burgers in town

4 stuks

Stel je eigen barbecue samen!
Carpaccio spies

100 gram 3.00

Super mals

5.00

Lamsbrochette met paprika
Van malse lamsboutblokjes

Iberico Spies

Knoflookmarinade / peper en zeezout 100 gram 3.75

Super saté

100 gram 1.85

Kipsaté klein

100 gram 2.25

Kipdij saté

100 gram 1.75

Varkenshaas saté

100 gram 2.50

Haas op Stok

100 gram 2.50

Kalkoenbrochette

100 gram 2.15

Runderhamburgers

De beroemde

100 gram 1.75

Kalfs Beefspies

100 gram 4.95

Bavette Spies

100 gram 4.50

Lamsracks

100 gram 5.25

Gemarineerde lams choppies 100 gram 5.25

100 gram

Mixed grill spies

XXL spies met Beef, Varkenshaas en kip

100 gram

2.50

Rib eye spies

Lekker om en om grillen op de barbecue

Kijk op
pag. 4 om jouw

BBQ compleet
te maken!

3.25

100 gram

3.95

Maak jouw Barbecue

COMPLEET!

Wat is er nou fijner dan een mooie
zomerdag afsluiten met een barbecue!
Maak je barbecue gemakkelijk compleet met
opgemaakte salades, heerlijke bijgerechten en
zelfs stokbrood en sausjes. Alles verkrijgbaar
bij Uw Slager.

Huisgemaakte salades
Onze salades maken wij mooi op met
een rijkelijke garnering, een lust voor
het oog! En heerlijk bij uw BBQ. De
saladeschotels zijn geschikt vanaf 4
personen.

Inge’s vlees salade

Onze beroemde huisgemaakte salade van aardappel en
oudewets lekker draadjesvlees

BBQ Sausjes

Kies bijvoorbeeld uit: Knoflooksaus, tzaziki,
shoarmasaus of satésaus

100 gram

1.75

Pasta Pesto Kip salade

Heerlijke zomerse pastasalade met stukjes kip,
zongedroogde tomaat en pesto

per stuk

2.50

100 gram

1.75

Aardappel salade

Met verse groentepartjes, champignon en ui

Stokbrood

Even afbakken en smullen maar!

100 gram

1.50

Huzarensalade

Huisgemaakte huzarensalade volgens geheim
familierecept
per stuk

1.50

100 gram

1.75

Meer dan vlees
Natuurlijk kun je bij ons ook terecht
voor smakelijke vegetarische
producten, vis voor op de barbecue en
heerlijke bijgerechten.

Maak jouw barbecue
compleet met heerlijke
bijgerechten
Knoflook BBQ krieltjes

Mooie krieltjes in een zomerse kruidenolie met
een vleug knoflook

BBQ Vegetarisch

100 gram

Vega BBQ pakket

•
•
•
•

Burger
Saté
Shaslick
Groenteschijf

1.00

Hollandse Aardappelgratin

per persoon

8.00

Mooie BBQ gratin van aardappelschijfjes in
roomsaus gegratineerd met kaas

100 gram

tip van de Slager!
Saltufo vrucht spiesen

Bijzondere spies met truffelsalami, aardbei en meloen

1.00

Vers Fruit salade

Lekker bij een zomerse BBQ als nagerecht!

Ingrediënten:
•
•
•
•

250 gram aardbeien
250 gram honingmeloen
Gesneden Saltufo
Munt blaadjes

100 gram

1.75

Bereiding:
1. Halveer de aardbeien en
verwijder de bovenkant
2. Snijd de meloen in
blokjes van 2 cm
3. Prik de aardbei en meloen om en
om op de spies met daartussen een plakje
dubbelgevouwen Saltufo
4. Versier de spiesjes met een blaadje munt

Visspecialiteiten
Scampispies

per stuk 3.75

Zalm spies

per stuk 3.75

STOER VLEES

VLEES VOOR DE BBQ FANAAT
Is de barbecue helemaal jouw domein? Voor alle BBQ liefhebbers hebben wij ook een
ruim assortiment, groot vlees of bijzondere steaks. Vanzelfsprekend krijg je van ons de tips
& trucs voor de lekkerste bereiding, dat wordt uitgebreid kokkerellen en culinair genieten!

Kies je Rib eye

Kies je Entrecote

Heerlijk van smaak, door de marmering van het
vlees

Prachtige steak, door een klein randje vet

Dry Aged Entrecote

4.95
3.95

Dry Aged rib eye

100 gram 4.95

USA Rib eye

100 gram 5.95

100 gram

Australian Rib eye

100 gram 5.95

Heijdra dubbel doel koe Rib eye 100 gram 3.95

Heijdra dubbel doel koe Entrecote
Hollands en een optimale smaak!
100 gram

Kies je Tomahawk

Kies je Picanha

Een supermalse steak van rib eye met het gehele
ribbeen. Een echte stoere BBQ topper

Picanha wordt ook wel staartstuk genoemd. Het is
een bekende BBQ topper, doordat flinke vetlaag
de Picanha omhult aan een kant

Dry aged Tomahawk
Door dry aging meer smaak

Limousin Tomahawk

Van Twentse runderen van de VIT

Uit eigen rijpingskast

100 gram

3.75

Australian Picanha

100 gram

3.75

Wagyu Picanha (mits vooradig)

Graangevoerd, dus extra smaak 100 gram

Bijzonder, super gemarmerd

100 gram

5.95
7.95

Schotse Cote de
Boeuff/Tomahawk

Bavette
Van Australian beef

Van speciaal geselecteerde
Schotse ribstukken
100 gram

3.95

Diamanthaas
Ookwel jodenhaas genoemd

100 gram

3.25

100 gram

4.50

Neem een kijkje inet
h
onze winkel voor !
volledige aanbod

LIVAR (LIMBURGS VARKEN)
Sinds het Livarvarken in 1999 door vijf Limburgse varkensboeren is bedacht heeft het
varken altijd in het teken gestaan van een onderscheidende smaak en vleeskwaliteit
en een vorm van dierhouderij die rekening houdt met het natuurlijke gedrag en
leefomgeving van het varken dat zich uit in maximaal dierenwelzijn.

Procureur

Varkensrack

Perfect voor jouw
pulled porc

Schitterend om aan het
stuk op de BBQ te bereiden

100 gram

1.50

100 gram

2.35

RUBS, PEKELS EN SAUSEN
Wil je van jouw barbecuegerecht een bijzondere creatie maken? Dat doe je met de
mooiste rubs, pekels en sauzen. In de slagerij vind je een uitgebreid assortiment en we
adviseren je graag.

BBQ tip van Uw Slager!

Gegrilde meloen

Op getoaste ontbijtkoek met vanille-roomkaas

Genieten van heerlijke hapjes-,
salades- & vleeswarenschotels
bij uw zomerse feestje
Wat is een geslaagd barbecuefeestje zonder
een heerlijk nagerecht! In principe kun je alles
grillen, zoals ons plukbrood of alle soorten
fruit. Wij inspireren je graag! Uiteraard kun je
ook Uw Slager vragen voor extra hulp!

Tapas trio

Selectie van 3 overheerlijke
buitenlandse vleeswaren

per stuk

6.95

Bord en bestek

Ingrediënten:
• 1 watermeloen
• 1 liter water
• 100 gram Grate Goods
All Brine Nr.1
• 1 vanille stokje
• 500 gram roomkaas
• 2 eetlepels poedersuiker
• 1 gesneden ontbijtkoek
• 1 bosje verse munt

Tapasschotel groot
Selectie van 7 overheerlijke
buitenlandse vleeswaren

per stuk

Kies uit naturel of kaas

16.95

Grote BBQ, gas en
schoonmaak

Stevige kwaliteit

Grillworst

100 gram

1.89

Dammers houtskool

Zuidafrikaanse Acacia houtskool

Wij regelen alles, u hoeft alleen
nog maar boodschappen te doen!

per persoon

2.00

50.00
Al 4 generaties verstand van lekker vlees!
Middenburcht 15, 3452 MS Vleuten

0302 617 977
info@jaccorodenburg.nl

per zak

25.00

