
BBQ Pakket SUmmer
 voor 15-20 personen 

 - 10x malse rundersteaks
 - 10x BBQ worst
 - 10x saté van varkenshaas
 - 10x shaslick
 - 10x gemarineerde kipfilet
 - 10x verse runderburgers
 - Huisgemaakte salades
 - Heerlijke sauzen
 - Stokbrood en kruidenboter

Prijs voor dit pakket inclusief 
bbq en gas, slechts € 185,-

BarbecueBarbecue

Nuijts 
• De Culinaire Verswinkel

Liefde voor het slagersvak, 
passie voor lekker eten!

BBQ TRENDS 
rookhout, Slow cooking en grote stukken vlees 
(denk aan pulled pork en beef ribs) worden steeds 
populairder de laatste jaren.  

Verwen uzelf en uw gasten dus eens met een goed 
stuk vlees van nuijts • de culinaire verswinkel. 

Leuker om te bereiden, lekkerder om te eten!

Niets gezelliger dan op een lange zomeravond 
met familie of vrienden lekker buiten te eten...

hierbij mag een bbq met heerlijke gerechten van 
nuijts • de culinaire verswinkel niet ontbreken! 

graag willen wij u een overzicht geven van al 
het lekkers dat wij u kunnen bieden.



Onderstraat 11 • 6255 ND Noorbeek
+31 43 4571234 • www.deculinaireverswinkel.nl

BBQ schalen  vanaf € 4,50 per persoon
mals barbecuevlees, Op luxe schalen
gepresenteerd en uit te breiden met 
andere barbecue producten.

BBQ pakketten   vanaf € 11,00 per persoon
Een divers assortiment bbq pakketten,
bestaande uit heerijk vlees, verse salades 
en sauzen, stokbrood en kruidenboter.

BBQ Specialiteiten
Van reuzebrochette tot zalmfilet met verse 
groenten in folie. alleen de beste kwaliteit 
vlees en vis, bereid op ambachtelijke wijze.

Salades en sauzen
onze Salades worden met verse producten 
door onze vakmensen bereid. U proeft het 
gebruik van zelfbereide dressings en sauzen.

BBQ Tafel   vanaf 25 personen
Onze nieuwste aanwinst: de BBQ tafel met 
open vuur, lekker en sfeervol! het unieke 
design combineert een bbq met een vuurkorf.

Iets anders?
speenVarken aan het spit of een volledig 
verzorgd themabuffet / walking dinner? 
Dan bent u óók bij ons aan het juiste adres!

Kom naar de winkel, Bel ons of  ga naar 
onze site om uw wensen en ideeën kenbaar 
te maken.

Wij denken graag met u mee om u datgene 
te bieden wat ú wilt.


