
 

GRILLEN EN
GHILLEN



3 keuzehapjes als aperitief: aperitiefworstspiesje,
kippenboutspies, carpaccio van gerijpte dunne lende,
gerookte ribbetjes, kippenhaasje, grillworstspies...

4 keuze hoofdgerechten: bbq- worst, chipolata,
gemarineerd spek, kippenbrochette, rundsbrochette,
gemarineerd ribbetje, kippensmuller, hamburger,
balletjessaté...

Koud groentenbuffet (pag. 14)

Patatjes of pasta (pag 14)

Sausjes

BBQ PARTY ALL-IN

Dit pakket bevat:



BBQ- worst of chipolata
Kippenbout of kippenbrochette
Gemarineerd spek
Ribbetje (1/4)
Beenhamspiesje

Koud groentenbuffet (pag. 14)

Patatjes of pasta (pag 14)

Sausjes

BBQ KLASSIEK

Dit pakket bevat:



BBQ- worst of chipolata
Gemarineerde ribbetjes
Scampibrochette
Rundsbrochette
Beenham rozemarijn

Koud groentenbuffet (pag. 14)

Patatjes of pasta (pag 14)

Sausjes

BBQ FESTIVAL

Dit pakket bevat:



Visbrochette klein
Parelhoenmedaillon
Beenhamspiesje Duroc d'Olives
Côte à l'os (ong 150gr)
Chorizoworst

Koud groentenbuffet (pag 14)

Patatjes of pasta (pag 14)

Sausjes

BBQ FINESSE

Dit pakket bevat:



Gerijpte côte à l'os (4 soorten volgens aanbod)

Koud groentenbuffet (pag 14)

Patatjes of pasta (pag 14)

Sausjes

BEEFTASTING

Maak samen met uw gezelschap kennis met
verschillende rassen, dit opbouwend in smaak,
en met aangepaste zouten die uw vlees net dat
tikkeltje meer geven.
Afhankelijk van welke stukken genoeg gerijpt zijn
krijgt u een mooie selectie van 4 soorten.

Dit pakket bevat:



Côte à l'os (450-500gr/pers/incl been)

Koud groentenbuffet (pag 14)

Patatjes of pasta (pag 14)

Sausjes

BBQ CÔTE à L'OS

Voor de echte vleesliefhebbers onder ons, een
heerlijk goe stuk Belgisch Wit-Blauw!

Dit pakket bevat:



Hapje: Spekfakkel, scampibrochette

Gerechtjes: Beenhamspiesje, ribstuk chimichurri of
presa Duroc d'Olives, gerijpte entrecote of côte à l'os,
kippensmuller of gemarineerde kipfilet

Koud groentenbuffet (pag. 14)

Patatjes of pasta (pag 14)

Sausjes

FEEST BBQ

Dit pakket bevat:



3 hapjes: Secreto Iberico, BBQ- vleugeltje, gerookte
ribbetjes

Papillote van kabeljauw

4 gerechten: kippensmuller, Romeinse worst of verse
chorizo worst, gerijpte entrecôte, gemarineerde
ribbetjes 

Koud groentenbuffet (pag. 14)

Aardappelsalade en  lentepasta

Sausjes

KLASSESLAGERS
PAKKET

Dit pakket bevat:



TAFEL BBQ- PAKKET

Ideaal pakket voor als het weer even
tegenzit! Dit kan zowel binnen op de

teppanyakiplaat als buiten op de BBQ

Een schotel voor 2 à 4 personen bevat:

2 scampibrochettes
2 kabeljauwspiesjes
2 worstjes
2 kalkoenspiesjes
2 steakspies
2 lamskroonstukjes
2 kippenhaasjes
2 parelhoenmedaillonspiesjes
2 eendenborstsatés
2 Duroc d' Olives hamspiesjes
2 balletjessatés



BBQ JUNIOR

Ook de kleintjes worden niet vergeten...

Maak uw keuze uit 2 pakketjes voor de sloebers:

Chipolata
Junior-saté (kip)
Mni burger

Junior-saté (kip)
BBQ- worst
Kippenboutje

Juniorpakket 1:

Juniorpakket 2:

 



Alles uiteraard ook afzonderlijk te
verkrijgen

Aperitief:

Kippenhaasje, aperitiefspies, spekfakkel,
kippenboutspies, grillworst-spies, witte worst-
spies, zalmspiesje...

Gemarineerd op de BBQ

BBQ- worst, chipolata, merquez, lamsmerquez,
Italiaanse chipolata, Romeinse worstjes, witte
worst, verse chorizoworst...

Kalkoenlapje, kipfilet, kippenbout, kippensmuller,
kalkoenhaasje, kippenvleugels, biefstuk, kruiden-
steak, spek, ribbetjes, kotelet, varkenssneetje,
lamskotelet, lamskroontje, lamssneden.....

Worst op de BBQ



Saté op de BBQ

Kippenbrochette, rundsbrochette, kippensmuller,
balletjessaté, saté klassiek, scampibrochette,
visbrochette, haasjesbrochette, lamssaté,
beenhamspiesje, kalkoenspiesje,
eendenborstsaté..

Vis op de BBQ

Gerijpte côte à l'os van verschillende rassen
Pluma of secreto Iberico
Varkenshaasje van de chef of verdi
Eendenborst
Pulled pork Duroc d'Olives
Presa gebraad
.....

Visbrochette, scampibrochette, zalmpapilotte, vis-
duo spies, papilotte van kabeljauw, mosseltjes,
gamba met rozemarijn, forel met verse
tuinkruiden, zalmfilet met tuinkruiden....

Speciallekes!



Bijgerechten

Koud groentenbuffet

Aardappelgarnituur of pasta

Koude sausjes 1 potje/3pers

Trio van koolsalade, slamix,bloemkool met
vinaigrette, groentensalade, boontjes-
tomaatsalade

Aardappelsalade, bakpatatjes, krieltjes met
rozemarijn, gemarineerde krieltjes of
lentepasta



Een feestje op locatie al dan niet met catering
verzorgd door ons? Het kan...

2 schitterende zalen beschikbaar waarvan 1 met zicht
op de mooie tuin met zwembad (gebruik kan ook)

 
Meerdere concepten mogelijk zowel voor kleine als

grotere feesten, rouwmaaltijden..

Voor meer info zie 
www.butchersloft.be

Hoogstraat 7, 8460 Oudenburg
059 33 18 45



Openingsuren: 

Dinsdag tot donderdag:
8:00 tot 18:30
Vrijdag: 8:00 tot 17:30
Zaterdag: 8:00 tot 16:30
Zondag: 8:00 tot 12:30
maandag gesloten 

meer info:
www.jeroenenanneleen.be

Bestellen:

info@jeroenenanneleen.be 

of  
www.jeroenenanneleen.com

LIKE ONS OP FACEBOOK EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE
NIEUWTJES!

Verantwoordelijke uitgever Klasseslagers
J&A, Hoogstraat 5, 8460 Oudenburg. Niet op de

openbare weg gooien.

*Voor alle prijzen en meer info zie onze website of
scan de qr- code's met uw smartphone


