Maak het jezelf gemakkelijk met:
Aardappelgerechten, pasta- en groentensalades
Franse BBQ krieltjes
Bbq aardappeltjes (met kruidenboter)
Rozemarijn aardappeltjes
Aardappelsalade van de chef Topper!
Pastasalade vegi frio
Cerise tomaatjes met olijfjes en mozzarella bolletjes
Fetasalade
Rijstsalade
Rode bietjes salade
Bloemkool broccoli salade
Fitness salade
Goed begin slaatje
Warme gegrilde groenten
Koude sauzen
Warme sauzen

€ 11.00/kg.
€ 13.50/kg
€ 11.50/kg.
€ 9.50/kg.
€ 10.50/kg.
€ 17.00/kg.
€ 16.50/kg.
€ 10.50/kg.
€ 12.75/kg.
€ 11.50/kg.
€ 11.50/kg.
€ 10.50/kg
€ 12.95/kg.
€ 5.75/kg.
€ 13.00/kg.

Diverse groenten buffetten (vanaf 4 personen!)
Enkel op tafel te zetten en klaar!

Koud groentenassortiment

			€ 5.50/pers.

Sla, worteltjes, tomatenschijfjes, komkommer, pasta vegi frio,
fris rauwkostslaatje, aardappelsla en zuiderse quinoa

Koud groentenassortiment deluxe

			€ 6.95/pers.

Gemengde sla, tomaatjes basilicum, pasta pesto,
boontjes met rode ui en mosterddressing, rijstsalade,
rode bietjes salade, worteltjes, kool-komkommerslaatje
en aardappelsla

BBQ pakketten

(enkel verkrijgbaar op bestelling)

BBQ pakket 1

(vanaf 4 pers.)					€ 8.75/pers.
Hamburger, gemarineerd mini satéke, kippenboutje,
gekruide BBQ worst en gemarineerd spek

BBQ pakket 2

(vanaf 4 pers.)					€ 9.50/pers.
Biefstuk, hamburger pigal, mini satéke, chipo worstje
en gemarineerde kipfilet

Barbecuefolder

Bestellingen
Bestellingen doorgeven kan telefonisch, in de winkel
of via de webshop. Bestellingen via e-mail of
facebook messenger worden NIET aanvaard.
Voor vragen of inlichtingen staan wij steeds vrijblijvend
tot uw dienst!
De prijzen per stuk zijn slechts een schatting van de werkelijke
verkoopprijs. Uw bestelling wordt in de winkel gewogen.
Dit zal de uiteindelijke verkoopprijs bepalen die u dient te betalen
bij afhaling van uw bestelling.
Deze prijslijst vervangt alle voorafgaande en wij behouden
ons het recht om de opgegeven prijzen te wijzigen.

BUER
Slagerij

BUERMANS
Slagerij

Traiteur

Openingsuren:
Maandag 			
gesloten
Dinsdag t.e.m. vrijdag
van 8u tot 12u30
				van 13u30 tot 18u
Zaterdag
van 8u tot 17u
Zondag
van 8u tot 12u

BBQ pakket 3

(vanaf 4 pers.)					€ 10.50/pers.
Spare ribs, kalkoenbrochette, scampi spiesje, lamskoteletje,
biefstuk en kaasworstje

Kinderpakket							€ 4.50/pers.
Kindersaté, kipfilet en chipo worst op stokje

Degustatiepakket (vanaf 4 pers.)

			€ 13.00/pers.

www.slagerijbuermans.be Online bestellen ook mogelijk!

350 gr vlees/pers. in kleine stukjes volgens de inspiratie van de chef

Dorp 69 - 2230 Herselt - 014/54.30.58
www.slagerijbuermans.be

Aperohapjes

Diversen

Kleine brochetjes van runds, varkens, kip, kalkoen, lams € 0.85/st.
Spek krokantje
€ 0.60/st.
Spekrolletjes
€ 19.50/kg.
Worstjes gemengd
€ 18.00/kg.
Scampi spiesje
€ 45.00/kg.
Quesa dilla
€ 20.50/kg.
Kippenstickjes apero
€ 15.50/kg.
Lamskoteletjes lookpeper
€ 52.50/kg.
Herseltse potjes
€ 1.85/st.
Mini mergueze worstje
€ 0.75/st.
Mini kruidenworstje
€ 0.75/st.
Mini chipolata worstje
€ 0.75/st.

Hoofdgerechten
Rundsvlees (Belgisch wit blauw)
Côte à l’os
Zesrib
Entrecôte
BBQ steak (vanaf 3 pers., 1 dik stuk)

€ 20.00/kg.
€ 17.50/kg.
€ 24.75/kg.
€ 24.25/kg.

Aanrader! Gemarineerde steak met olijfolie, fleur de sel en zwarte peper

Gemarineerde steak
Steak natuur

€ 3.75/st.
€ 3.25/st.

Dry aged beef (entrecôte, côte à l’os, rib eye en rib roast uit onze eigen rijpingscel)
Belgisch wit blauw
Charolais
Black Angus
West-Vlaams rood
Blonde Aquitaine
Limousin
Holstein
Simenthaler
We wisselen steeds enkele rassen volgens beschikbaarheid na
rijpingstijd (minimum 5 weken). Overweeg je een proeverij?
Vraag raad aan Robin om de juiste smaken en
gewichten te bepalen.

Gemarineerde eendenborst
Gevulde konijnrugfilet
Kalfsentrecôte
Kalfsbrochette

Vis en schaaldieren

Lams
Lamskoteletjes natuur of gemarineerd
Lamsfilet
Lamsbrochetten
Mergueze worstjes

€ 52.50/kg.
€ 52.50/kg.
€ 26.50/kg.
€ 1.45/st.

€ 5.25/st.
€ 3.25/st.
€ 1.45/st.
€ 1.50/st.
€ 2.45/st.
€ 18.00/kg.
€ 2.25/st.
€ 2.25/st.
€ 27.50/kg.

Hamburger
Steak tartaar
Kippenburger
Pigals
Kalfsburger
Mozzarella burger
Spekburger
Black angus burger
Holsteiner burger

€ 1.75/st.
€ 1.95/st.
€ 1.95/st.
€ 1.75/st.
€ 1.85/st.
€ 2.30/st.
€ 2.50/st.
€ 2.75/st.
€ 2.75/st.

Onze worsten

Varkens
Verse spare ribs
Gemarineerde spare ribs kant en klaar
Gemarineerde kotelet
Spiering kotelet
Gemarineerde brochette
BBQ spek gemarineerd
Breydelspek
Varkenscôte à l’os
Haasjes spiesje Topper!
BBQ kriebel Topper!
Spekrolletjes
Pata negra lomo

Scampibrochette
€ 45.00/kg.
Gemarineerde gamba’s
€ 52.00/kg.
Bbq sardientjes
€ 19.95/kg.
Vispapillot met tongrolletje
€ 18.50/kg.
				

Onze burgers

Kip en gevogelte
Gevulde kipfilet pesto-ham
Kipfilet natuur/gemarineerd
Kippenchipo op een stokje
Gemarineerd kippenboutje vers of gegaard
Kippenkoteletjes
Kalkoentournedos
Kalkoenbrochette
Kippensaté
Gevulde parelhoenfilet

€ 27.00/kg.
€ 29.00/kg.
€ 34.95/kg.
€ 27.95/kg.

€ 10.50/kg.
€ 15.00/kg.
€ 2.90/st.
€ 1.50/st.
€ 1.75/st.
€ 1.75/st.
€ 1.50/st.
€ 17.00/kg.
€ 23.50/kg.
€ 26.50/kg.
€ 19.50/kg.
€ 33.50/kg

Chipolata worstjes
Gekruide worstjes
Mergueze worstjes
Dikke braadworst
Gekruide bbq worst
Worstenbrochette
Bbq worst met kaas
Bbq knack worstjes
Kippenchipolata worstjes
Dikke kippenworsten
Witte pensen
Zwarte pensen

€ 1.50/st.
€ 1.50/st.
€ 1.50/st.
€ 1.50/st.
€ 1.75/st.
€ 2.50/st.
€ 2.80/st.
€ 14.50/kg.
€ 1.50/st.
€ 1.75/st.
€ 1.80/st.
€ 2.00/st.

