Slagerij van Broekhuizen
Slagerij van Broekhuizen is een vol ambachtelijke slagerij die nog zelf zijn vee slacht en al zijn
producten nog zelf maakt.
Eigenaars John van Broekhuizen en zoon John-Benno zijn meerdere malen Nationaal en
Internationaal kampioen worst en vleeswaren maken, ze zijn gespecialiseerd in
verduurzaamde vleeswaren en worstsoorten. De producten zoals de Sallandse Plaatham en
de vele soorten salami’s en droge worst worden gemaakt zonder kunstmatige toevoegingen
en worden volledig op de natuur gerijpt en gedroogd.
Alles krijgt nog de tijd om een geweldig product te worden. Kom eens een kijkje nemen in
onze Slagerij, daar ziet u de hammen en de worst nog aan het plafond hangen.
Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor een (H)eerlijk stukje vlees en specialiteiten.
Ook voor barbecue en gourmet zijn wij het juiste adres. De barbecue lijst is te downloaden
op www.slagerijvanbroekhuizen.nl
en ligt ook voor u klaar in de winkel aan de Prinsenstraat 33, te Dalfsen.
Telefonisch of per email bestellen is ook mogelijk.
Telefoon: 0529 – 467757
Email: jbavanbroekhuizen@hetnet.nl
Graag tot ziens in onze winkel.
Team Slagerij van Broekhuizen

Stel uw eigen barbecue samen:
Rundvlees:
Biefstuk (gemarineerd)
Gemarineerde biefstukspies
Entrecote (gemarineerd)
Ribeye (250 gr.)
Verse runderhamburger

€ 3,€ 3,€ 3,€ 5,50
€ 1,35

Kalfsvlees:
Biefstuk
Entrecote
Ribeye
T-bone

€ 3,40
€ 3,50
€ 4,€ 3,20 per 100 gr.

Lamsvlees:
Kotelet
Lamsspies
Lamsworstjes (chipolata)

€ 2,50
€ 3,€ 1,50 per 100 gr.

Kip:
Kipsaté
Hawaiispies
Gemarineerde kipfilet
Drumstick (voorgegaard)
Tropische kipfilet

Varkensvlees:
Karbonade (gemarineerd)
Procureurschijf (voorgegaard)
Satéstokje (varkenshaas)
Shaslick
Gemarineerde speklap

€ 1,60
€ 1,50
€ 1,45
€ 2,50
€ 1,20

Gevulde casselerrib

€ 1,70

Houthakkerssteak
Filetlapjes speciaal (pittig)
Filetlapjes la provence
Spare rib
Italiaanse steak
Shoarma burger
Turbo (naturel of merquez)
Barbecue worst

€ 1,85
€ 1,60
€ 1,60
€ 1,30
€ 2,25
€ 1,20
€ 1,10
€ 1,10

Voor de kinderen:
€ 1,25
€ 1,30
€ 1,25
€ 1,40
€ 1,45

Turbo naturel
Gehaktballetjes spies
Hamburger
Shoarma burger

€ 1,10
€ 1,10
€ 1,20
€ 1,20

Zie andere zijde voor meer van ons assortiment:

Samengestelde pakketten:
Barbecuepakket - Standaard
Gemarineerde karbonade
Saté stokje
Verse runderhamburger
Barbecueworst
Gemarineerde speklap
€ 6,70 per persoon

Barbecue – compleet
(buurtbarbecue vanaf 10
personen)
Saté stokje
Barbecue worst
Verse runderhamburger
Procureurschijf (voorgegaard)

Bourgondisch barbecue pakket
Italiaanse steak
Tropische kipfilet
Gemarineerde biefstuk
Entrecote
Kalfsbiefstukspies
€ 13,- per persoon

2 soorten huisgemaakte salades
onopgemaakt
Keuze uit:
Huzarensalade – zalmsalade –
tonijnsalade – waldorfsalade
2 koude sauzen:
knoflooksaus – cocktailsaus
1 warme saus: satésaus
Stokbrood +kruidenboter

Barbecuepakket – de luxe
Gemarineerde biefstukspies
Saté stokje
Gemarineerde kipfilet
Sparerib
Turbo naturel
€ 9,- per persoon

Bord + bestek (hard plastic) +
servet
Gasbarbecue + gas + gereedschap
(Inclusief bezorgen en ophalen)
€ 17,50 per persoon

Salades vers gemaakt en opgemaakt (op bestelling vanaf 6 personen)
Huzarensaladeper persoon € 5,00 Zalmsalade per persoon € 5,00
Tonijnsalade per persoon € 5,00 Ham/ei salade per persoon € 5,00
Waldorfsalade
per persoon € 5,00 Rijstsalade
per persoon € 5,00
Salades onopgemaakt € 3,50 per persoon.
Diverse soorten sauzen:
Knoflooksaus
Kerrie-ananas saus
Barbecuesaus
Cocktailsaus
Satésaus
Stokbrood en kruidenboter per persoon € 1,65
Huur barbecue € 25,00 incl. gas
Huur pan € 30,00 incl. gas
Huur borden en bestek per persoon € 2,00
(wij zorgen dat er voldoende aanwezig is)
Borg van de barbecue en materialen is € 25,00.
Deze borg wordt terugbetaald als u de barbecue en materialen schoon en onbeschadigd
terugbrengt.

