
Saladebar

• Geraspte wortelen op smaak
• Komkommerreepjes op smaak
• Geraspte knolselder op smaak
• Tomaten 
• Maïs  
• Slamix
• Paprika tricolore

Assortiment van diverse groenten en salades

Gelieve 2 werkdagen op voorhand te bestellen.

Kies 8 soorten uit onderstaand assortiment (± 300 g p.p.) € 6,95 p.p.

• Erwtjes 
• Broccoli 
• Rode bietblokjes
• Bloemkool 
• Wittekoolsla met appeltjes
• Rodekoolsla met appeltjes
• Sperziebonen 

Verse groenten

Kant en klare huisbereide salades
Kilo-killer
4 seizoenensla
Cocktail maison (zalm, krab en garnaal)

Farmersla 
Verse aspergesla (asperges van Hooiktse bodem, seizoens-

gebonden) 

Diversen
Aardappelsla 
Aardappelen in de schil (voorgekookt)

Aardappelen in de schil met kruidenboter (voorgekookt)

Mini aardappeltjes tuin-, Provençaalse kruiden
Nasirijst 
Pastasalade 
Stokbrood wit
Stokbrood bruin 
Assortiment tafelbroodjes (4 per assortiment)

Fakkelbrood (cheddar, mozzarella, chicken teriyaki)

Gele couscous (olijfolie, kurkuma)

Zak houtskool (4kg)

Zak cocosol briketten (5kg)

Aluminum bakschaaltjes (per 10)

Koude sauzen

Cocktail-, tartaar-, look-, curry-, barbecue-, zigeunersaus 

Warme sauzen

Peper-, champignon-, Provençaalse-, bearnaise- , 
suprême-, jagersaus 

Deze folder is onder voorbehoud van druk-of prijsfouten. Bepaalde 
producten zijn onderhevig aan prijsschommelingen of stockbreuk. Wij 
behouden ons het recht ten allen tijden prijzen aan te passen. Deze 

folder is geldig van 01/03/2022 en vervangt alle voorgaande. 

Desserten
Rijstpap met saffraan 
Rijstpap met vanille en krieken
Chocomousse 
Tiramisu 
Tiramisu advocaat (speculaas)

Mini gemengde dessertglaasjes
Mini assortiment ‘sans souci’ (4 verschillende gebakjes) 

€ 2,40/st
€ 2,95/st
€ 2,35/st
€ 2,65/st
€ 2,95/st
€ 2,60/st
€ 7,00 per 
assortiment

€ 8,00/kg

€ 12,00/kg

€ 13,95/kg
€ 12,25/kg
€ 25,25/kg
€ 12,10/kg
€ 19,95/kg

€ 7,20/kg
€ 6,20/kg
€ 8,20/kg
€ 4,20/kg
€ 12,00/kg
€ 12,00/kg
€ 1,40/st
€ 2,25/st
€ 2,50/ass.
€ 1,99/st
€ 12,25/kg

€ 7,55/zak
€ 12,95/zak
€ 5,00/10st

Praktisch

Wenst u ons in te huren voor uw BBQ-feest?
Dat kan! Onder enkele voorwaarden:

• Minimum 25 personen
• Volledig BBQ-pakket (vlees, groenten en saus)
• De vastgelegde datum wordt gereserveerd door middel van beta-

ling van een voorschot (afhankelijk van het aantal personen)
• Huur BBQ-toestel: € 68 per stuk
• Bakken van uw BBQ: € 28 per uur, per bakker (te rekenen vanaf ver-

trek thuis tot terug thuis)
• Wij rekenen een dagprijs voor brandstof voor het BBQ-toestel

Wij verhuren ook:

• BBQ tafeltjes met zwarte stretchhoezen (max. 4)
• Borden, bestek en glaswerk
• Koelcontainer (14m³ op 240 volt) 

(prijs exclusief transportkosten € 0,65/km)  
zie foto’s en filmpjes op www.slagerijasselberghs.be

€ 12,00/st
€ 0,30/st
€ 100/dag

BBQ-folder
2022

Openingsuren
Maandag tot vrijdag (woensdag gesloten)

08:00 - 12:30 | 13:30 - 18:00
Zaterdag

08:00 - 16:00 (doorlopend open)
Zondag

08:00 - 12:30

Dorpsstraat 11 
2500 Koningshooikt

03 482 11 19
kurt.asselberghs1@telenet.be
www.slagerijasselberghs.be

Gelieve alles tijdig te betellen. Bepaalde producten zijn leverbaar uit 
stock, anderen moeten vers gemaakt worden. Hou daar rekening mee.



Apero

Lucifers 24 cm
Minispiesjes kip tandori
Kipapero’s piri-piri
Scampi stokje

Warme apero’s voor op de BBQ

Rundsvlees
Entrecote
Gerijpte entrecote
Steak dikke ziel
Biefsteak tweede keus (natuur/gemarineerd)
Côte-à-l’os (een dag op voorhand te bestellen)
Rundssaté
Rundshamburger
Rundsentrecote burger
Rundsongwlet
Rundsfilet puur
Runds zesrib, 
Ierse rib-eye
Ierse babytopsteak

BBQ-vlees

Lamsvlees
Lamskotelet filet (natuur/gemarineerd)
Lamsfilet (natuur/gemarineerd)
Lamsbrochette (natuur/gemarineerd)
Lamskroontje (natuur/gemarineerd)
Lamsheup steak (natuur/gemarineerd)
Lamsburger
Lamsmerguez worst

Varkensvlees
Kotelet lage rib (natuur/gemarineerd)
Kotelet filet (natuur/gemarineerd)
Karbonade (natuur/gemarineerd)
Varkensmignonette (natuur/gemarineerd)
Dikke vleesribben (natuur/gemarineerd)
Dikke vleesribben (voorgegaard)
Sparerib 
Sparerib (gemarineerd)
Sparerib (gemarineerd en voorgegaard)
Varkenssaté ajuin
Varkenssaté paprika 
Varkenshaasspiesje
Witte beuling
Zwarte beuling
Luikse witte beuling

Kip en kalkoen
Kippenworstjes dun 
Kippenboutje (natuur)
Kippenboutje (gemarineerd)
Kippenboutje (gemarineerd en voorgegaard)
Kipfilet (gemarineerd)
Kipsaté (natuur of gemarineerd)
Kipburger 
Kalkoensaté (natuur/gemarineerd)
Kalkoensneetje (natuur/gemarineerd)
Kalkoenhaasspiesje 
Kipkotelet

Vis

Visbrochette zalm of kabeljauw (± 180 g)
Bakharing half (gekuist)
Zalmfilet suprême
Scampi brochette
Italiaanse forel (1/2)

€ 0,99 /st
€ 0,95/st
€ 16,63/kg
€ 0,95/st

€ 26,95/kg
€ 34,50/kg
€ 24,95/kg
€ 21,50/kg
€ 22,95/kg
€ 19,50/kg
€ 14,95/kg
€ 15,25/kg
€ 25,50/kg
€ 49,95/kg
€ 22,95/kg
€ 48,25/kg
€ 25,00/kg

€ 26,80/kg
€ 54,35/kg
€ 35,65/kg
€ 43,35/kg
€ 30,95/kg
€ 16,85/kg
€ 17,05/kg

€ 11,35/kg
€ 11,65/kg
€ 10,95/kg
€ 13,45/kg
€ 9,95/kg
€ 11,50/kg
€ 10,85/kg
€ 11,60/kg
€ 14,95/kg
€ 14,95/kg
€ 15,65/kg
€ 21,00/kg
€ 17,95/kg
€ 14,05/kg
€ 14,10/kg

€ 14,95/kg
€ 5,95/kg
€ 6,95/kg
€ 9,25/kg
€ 14,20/kg
€ 18,50/kg
€ 14,95/kg
€ 17,25/kg
€ 14,25/kg
€ 15,85/kg
€ 9,50/kg

Dagprijs 
Dagprijs
Dagprijs
Dagprijs
Dagprijs

BBQ-pakketten 

1 Zwitserse BBQ-worst, saté gemarineerd,  
kotelet gemarineerd 

2BBQ-worst, saté gemarineerd, kippenboutje, 
sparerib gemarineerd 

3 BBQ-worst, saté gemarineerd, hamburger 

4Hamburger, BBQ-worst, saté gemarineerd, lams-
koteletje, varkenshaasspiesje, sparerib gemari-
neerd

5 BBQ-worst, saté gemarineerd, kipfilet, zalm-
filet suprême

6BBQ-worst, saté gemarineerd, kippenboutje 
gemarineerd, steak 

7 BBQ-worst, saté gemarineerd, kippenbout-
je gemarineerd, casselrib

8BBQ-worst, buikrib, kipsaté 

9 BBQ-worst, saté gemarineerd, kippen-
boutje gemarineerd

10Merguez worstje, saté gemarineerd, ham-
burger 

11 BBQ-worst, saté gemarineerd, sparerib 
gemarineerd

12Merguez worstje, lamsbrochette, lamsko-
telet

13 BBQ-worst, kotelet, entrecoteburger 

14Dunne worst, kippenboutje gemarineerd, 
varkenshaasspiesje, Jalapeño burger

15 BBQ-worst, sparerib gemarineerd, steak

1 Dunne worst, kalkoenhaasspiesje, kippen-
boutje 

2Mini burgertje, mini gemarineerde kipfilet

Voor kinderen

Iberisch varkenskroontje 
Iberisch varkenshaasje
Duke of Berkshire haasje
Duke of Berkshire koteletje
Duke of Berkshire buikspek
Duke of Berkshire kroontje

€ 39,45/kg
€ 35,95/kg
Dagprijs
Dagprijs
Dagprijs
Dagprijs

€ 7,75 p.p.

€ 8,50 p.p.

€ 5,50 p.p.

€ 14,50 p.p.

€ 10,50 p.p.

€ 8,50 p.p.

€ 7,50 p.p.

€ 8,25 p.p.

€ 5,50 p.p.

€ 7,00 p.p.

€ 6,80 p.p.

€ 9,00 p.p.

€ 6,15 p.p.

€ 6,00 p.p.

€ 8,00 p.p.

€ 3,00 p.p.

€ 2,20 p.p.


