
Om uw barbecuepartij compleet te maken, bieden wij als extra service   
een scala aan artikelen die het barbecueën completeren. De prijzen van   
deze artikelen zijn mede afhankelijk van het aantal personen en uw   
wensen. Vraag hiernaar in de winkel of kijk op onze website. 

Als u bij ons barbecuevlees besteld vanaf 8 personen, krijgt u er een   
barbecue in bruikleen bij. U betaalt alleen het gasverbruik en   
schoonmaakkosten. U kunt hem dus vuil bij ons weer inleveren. 

Mini barbecue 
Kleine barbecue 
Middel barbecue 
Grote barbecue 
Grote pan 
Barrel-Q kolenbarbecue 

Braadspit voor speenvarken 

Circa 10 personen 
10-20 personen 
20-30 personen 
vanaf 30 personen 
vanaf 25 personen 
15-20 personen 

€ 20,00 
€ 30,00 
€ 40,00 
€ 50,00 
€ 40,00 
€ 20,00 

Barbecue- 
specialiteiten 

Dorpsstraat 68 
4128 BZ Lexmond 
0347-341261 
info@slagerijmolenaar.nl 
www.slagerijmolenaar.nl 

Rundvleessalade 
Kartoffelsalade (vegetarisch) 
Kartoffelsalade met spek 
Frisse scharreleisalade 
Pastasalade (vegetarisch) 
Pastasalade met kip 
Diverse rauwkostsalades 
Vers fruit salade 
Vissalade 

Satésaus 
Knoflooksaus 
Zigeunersaus 
Cocktailsaus 
Kerriesaus 
Shoarmasaus 
Joppie/ smulsaus 
Dolliesaus 

De rundvlees- (vanaf 4 personen) en   
vissalade (vanaf 6 personen) kunnen   
worden opgemaakt op showschalen met   
rijkelijke garnering. 

Wij verzoeken u tijdig te reserveren om teleurstellingen te voorkomen.   
Bezorgen/ophalen in overleg. 

Salades Sauzen 

ALLES VOOR EEN GESLAAGDE BARBECUE 

Prijs en gegevens op aanvraag 

Slagerij - Traiteur Molenaar 

Service 

          Inclusief een zak kolen 

NIEUW! 

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 



Varkenssaté 
Varkenshaassaté 

Barbecueworst (gegaard) 
Berner Wurstel op spies 

Gemarineerd filetlapje (Duroc d'olive) 
Gemarineerde karbonade (Duroc d'olive) 

Gemarineerd speklapje (Duroc d'olive) 
Gemarineerd procureurlapje (Duroc d'olive) 

Spareribs (gegaard) 
Hamburger 

Shaslick 
Cajunspies 
Globespies 
Vinkenspies 

Grillhaxe 
Lange ritter op spies 

Knakworst 
Procureurstuk 

Biefstukspies 
Amerikaanse hamburger 

Clare Valley runderhamburger 
Botswaanse entecote (tip!) 

Entrecote naturel/gemarineerd 
Pepersteak (kogelbiefstuk) 

Rib-eye 
Picanha 

Tomahowks 
Short ribs 

Bavet 

Kipsaté 
Drumstick (gegaard) 

Kipshaslick 
Hawaïspies 

Gemarineerde kipfilet 
Gemarineerde kalkoenfilet 

Tandorispies 
Kip piri piri spies 
Topscore spies 

Oosterse kipspies 
Kipspies met zongedroogde tomaatjes 

Gemarineerde lamsracks 
Lamskotelet 
Lamsburger 

2 stokjes varkenshaassaté 
Botswaanse entrecote  
Lamsburger of runderhamburger  
Gemarineerde boederij kipfilet  
Gemarineerd filetlapje (Duroc d'olive) 

Hamburger 
Kinderspies  
Knakworst 

100 gram rundvleessalade 
100 gram frisse scharrelei salade 
Ons beroemde gekruide stokbrood  
Kruidenboter  
2 soorten saus 
Pindasaus 

Scampispies 
Zalmspies 

Zalmmootje 
Wisselend assortiment met vis, 

vraag gerust wat de mogelijkheden zijn. 

Groentespies 
Maïskolf 

Gevulde pofaardappel 
Vegetarische shaslick 

Vegetarische saté 
Groenteschijf 
Javaanse schijf 

Italiaans stokbrood naturel 
Itaiaans stokbrood gekruid 

Italiaans stokbrood gekruid bruin 
Italiaans stokbrood gekruid (thuis afbakken) 

Kruidenboter 

Ook voor warme en koude buffetten kunt u bij ons   
terecht. In overleg met u samengesteld en compleet   
verzorgd. Vraag in de winkel naar de mogelijkheden,   

wij adviseren u graag. 

€ 4,50 per persoon 

€ 7,50 per persoon 

€ 6,50 per persoon 

€ 12,00 per persoon 

€ 3,50 per persoon 

€ 5,00 per persoon 

Hamburger 
Stokje varkenssaté 
Speklapje 
Barbecueworst of knakworst 

2 stokjes varkenssaté 
Hamburger 
Barbecueworst of knakworst 
Procureurlapje of speklap 
Shaslick 

De naam zegt het al, dit pakket is   
uitermate geschikt voor bijvoorbeeld 
een sportvereniging, straatfeest of   
buurtbarbecue, maar natuurlijk ook   
gewoon gezellig thuis. 

In dit pakket vindt u de meest populaire   
vleessoorten voor op de barbecue! 
Een pakket dat altijd in de smaak valt. 

Dit pakket is gevuld met diverse vleessoorten (tussen de acht en elf soorten,   
afhankelijk van het aantal personen) uit ons ruime assortiment, samengesteld   
door de chef. U heeft dus voor iedereen wat wils. Laat u verrassen door onze   
keuze! 5 tot 6 soorten vlees per persoon. 

Club pakket Pakket populair 

Om uw barbecue compleet te maken bieden wij u dit pakket aan. 

GENIET VAN HET BARBECUESEIZOEN! 

BARBECUE PAKKETTEN 

Aanvullingspakket 

Brood specialiteiten 

Luxe pakket 

Kip/kalkoen specialiteiten 

Rundvlees specialiteiten 

Lamsvlees specialiteiten 

Vis specialiteiten 

Vegetarische specialiteiten 

Speciaal voor de kids 

De keuze van Molenaar! Tip! 

GEEF UW (DIEET) WENSEN AAN ONS DOOR! 

Varkensvlees specialiteiten 

Warme en koude buffetten 


