
Dessert
Rijstpap met gele saffraan    €2,40/stuk
Rijstpap met vanille en krieken   €2,95/stuk
Chocomousse      €2,35/stuk
Tiramisu van het huis     €2,65/stuk
Tiramisu met advocaat en speculaas   €2,95/stuk
Minidessertglaasjes (40 gr)    €2,60/stuk
Keuze uit: Amandel - framboos, Praliné, Mango - caramel of Trio chocolade 

Miniassortiment 'sans souci'    €7,00/assortiment
Gebakjes met verschillende smaken van mousses

Regel nu nog een zorgeloze BBD
Gelieve alles tijdig te bestellen. Bepaalde producten zijn leverbaar uit 
stock. Anderen moeten vers gemaakt worden. Hou daar rekening mee.

Huur ons in voor uw BBQ!
Geen zin om zelf te bakken? Dan kan u ons inhuren op volgende 
voorwaarden

• Minimum 25 gasten
• U legt tijdig de datum vast bij ons door middel van de betaling van 
een voorschot. Dit voorschot is afhankelijk van het aantal personen.
• Huur BBQ-stel: €65,00/stel
• Bakken van uw BBQ:  €28,00 per uur, per bakker. 

Uren worden gerekend vanaf vertrek thuis tot terug thuis.(transportkosten, 
verzekering en brandstof BBQ)

Verhuur
Wij verhuren ook 

Partytafels met zwarte stretchhoezen (4 voorradig) €12,00/tafel
Borden, bestek en glaswerk    €0,30/stuk
Koelcontainer (14,5m³ op 230 volt)   Prijs te bespreken
Kijk op www.slagerijasselberghs.be voor foto's en filmpje

Onze openingsuren
Maandag tot vrijdag
08.00 uur - 12.30 uur / 13.30uur - 18.00 uur
Zaterdag
Doorlopend van 08.00 uur tot 16.00 uur
Zondag
08.00 uur - 12.30 uur
Woensdag gesloten

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 01/03/2020 en vervangt alle voorgaande edities.

BBQ-folder

 www.slagerijasselberghs.be

Saladebar
Ons assortiment
Geniet van ons assortiment diverse groenten en salades. 
Gelieve 2 werkdagen op voorhand te bestellen. 

Kies 8 soorten uit onderstaand assortiment (+-300 gr/p.p.) 
€6,50/p.p.

 ˯ Geraspte wortelen op smaak
 ˯ Komkommerreepjes op smaak
 ˯ Geraspte knolselder op smaak
 ˯ Tomaten
 ˯ Maïs
 ˯ Sla mix
 ˯ Paprika tricolore

Kant-en-klare salades huisbereid
Kilo-killer      €13,65/kg
4-seizoenensla      €11,95/kg
Cocktail maison (met zalm, krab en garnaal)  €24,25/kg
Farmersla      €10,75/kg
Zomersla      €14,95/kg
Verse aspergesla     €16,95/kg
met asperges van Hooiktse bodem, seizoensgebonden

Diversen
Aardappelsla      €7,20/kg
Aardappelen in de schil (voorgekookt)   €6,20/kg
Aardappen in de schil met kruidenboter (voorgekookt) €8,20kg
Mini aardappelen met tuinkruiden/provençaalse kruiden €4,20/kg
Nasirijst      €12,00/kg
Pastasalade      €12,00/kg 
Stokbrood wit      €1,30/stuk
Stokbrood bruin     €2,25/stuk
Assortiment tafelbroodjes (4stuks)   €2,10/assortiment
Breugelwiel      €10,98/kg
Tarwegriesmeel met olijfolie    €11,95/kg
Parelcouscous      €11,95/kg
Gele couscous met olijfolie en kurkuma  €12,25/kg
Boekweit, bulgur, spelt, rogge of witte quinoa €11,95/kg

Sauzen
Koude sauzen      €8,00/kg
Cocktail-, tartaar-, look-, curry-, barbecue-, zingeunersaus

Warme sauzen     €10,00/kg
Peperroomsaus, champignonsaus, suprêmesaus, jagersaus,
béarnaisesaus en Provençaalse saus

 ˯ Erwtjes
 ˯ Brocolli
 ˯ Rode bietblokjes
 ˯ Bloemkool
 ˯ Wittekoolsla met appeltjes
 ˯ Rode koolsla met appeltjes
 ˯ Sperzieboontjes



Bij winkelverkoop
- bij aankoop van  €100 BBQ-vlees GRATIS zak houtskool
- bij aankoop van €120 BBQ-vlees GRATIS zak cocobriketten

BBQ-worst  
+ saté gemarineerd 

+ gemarineerd 
kippenboutje  

+ steak 

€8,50/p.p. 

Merguezeworstje 
+ lamsbrochette 

+ lamskotelet

€7,50/p.p.

Zwitserse BBQ-
worst + grote 
saté + kotelet

€6,95/p.p.

BBQ-worst + saté 
gemarineerd 

 + gemarineerd kippen- 
boutje  + kasselrib

€7,50/p.p.

BBQ-worst 
+ kotelet 

+ hamburger

€4,50p.p.

BBQ-worst +saté 
gemarineerd + 
kippenboutje + 

sparerib gemarineerd

€8,50/p.p.

BBQ-worst  
+ buikrib  
+ kipsaté 

€6,40/p.p.

Dunne worst  
+ gemarineerd 
kippenboutje 

 + varkenshaasspiesje

€5,20/p.p.

Hamburger  
+ BBQ-worst  

+ saté gemarineerd  
+ lamskoteletje  

+ varkenshaasspiesje  
+ sparerib gemarineerd

€12,50/p.p.

Merguezeworstje 
+ saté gemarineerd  

+ hamburger

€7,00/p.p.

Dunne worst 
+ kalkoenhaasspiesje 

+ kippenboutje

€3,00/p.p.

BBQ-worst  
+ saté gemarineerd 

+ kipfilet 
+ zalmfilet suprême 

€10,50/p.p. 

BBQ-worst  
+ saté gemarineerd 

+ sparerib gemarineerd

€6,50/p.p.

Mini burgertje 
+ mini gemarineerde 

kipfilet

€2,20/p.p.

BBQ-worst +saté 
gemarineerd 
+ hamburger

€6,00/p.p.

BBQ-worst +saté 
gemarineerd 

+ gemarineerd 
kippenboutje

€5,50/p.p.

BBQ-worst 
+sparerib

 gemarineerd 
+ steak

€7,00/p.p.

For kids

Al onze warme gerechten zijn met de meeste zorg 
bereid en ovenklaar.  Verwarm je oven gedurende 
10 min. voor op 200 °C - Plaats de gerechten in de 
oven - Warm ze gedurende 35 min. op op 160 °C 
- Verras uw gasten met een heerlijk feestmaal! 
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Varkenssaté ajuin     €13,95/kg
Varkenssaté paprika     €14,65/kg
Chaslick      €13,95/kg
Reuzenbrochette     €16,50/kg
Witte beuling      €17,95/kg
Zwarte beuling     €14,05/kg
Luikse witte beuling     €14,10/kg
Iberisch varkenskroontje    €32,60/kg
Iberisch varkenshaasje    €32,60/kg 
Iberische uitgebeende kroon    €29,99/kg

Lamsvlees
Lamskoteletfilet (natuur of gemarineerd)  €22,80/kg
Lamskotelet (natuur of gemarineerd)   €17,30/kg
Lamsfilet (natuur of gemarineerd)   €42,70/kg
Lamsbrochette (natuur of gemarineerd)  €28,95/kg
Lamskroontje (natuur of gemarineerd)  €43,35/kg
Lamsheupsteak (natuur of gemarineerd)  €22,95/kg

Kip en kalkoen
Dunne kippenworstjes    €13,95/kg
Kippenboutje natuur     €5,95/kg 
Kippenboutje gemarineerd    €6,50/kg
Kippenboutje gemarineerd en voorgegaard  €7,95/kg
Kipfilet natuur      €13,95/kg
Kipfilet gemarineerd     €14,20/kg
Kipsaté (natuur of gemarineerd)   €15,95/kg
Kipburger      €12,95/kg
Kalkoensaté (natuur of gemarineerd)   €15,95/kg
Kalkoensneetje (natuur of gemarineerd)  €14,25/kg

Vis
Visbrochette zalm of kabeljauw (+-180 gr)  €6,30/stuk
Brochette met pangasius (+-100 gr)   €1,85/stuk 
Halve bakharing (gekuist)    €1,25/stuk
Zalmfilet suprême     €4,50/stuk
Scampibrochette     €34,70/kg
Halve italiaanse forel     €3,20/stuk
Oosters scampipotje (4 scampi's per potjes)  €3,50/stuk

Onze BBQ-pakkettenWat is er nu gezelliger en fijner dan een heerlijke BBQ met vrienden of 
familie? Geniet van het samenzijn  van aperitief tot dessert. Wij zorgen 
alvast voor lekkers van topkwaliteit!

Apero-time!
Warm voor op de BBQ
Lucifers 18 cm per 10 stuks    €6,50
Lucifer 24 cm      €0,99/stuk
Minispiesjes kip tandoori    €0,95/stuk
Banaan in een jasje van gerookt spek   €0,60/stuk
Kipapero's piri piri     €16,63/kg

Koude aperoglaasjes     
met gebakken scampi, currydressing en groentenscheutjes  €3,05/stuk
met zalmtartaar en zeewier     €3,20/stuk
met tomaat mozarella      €2,95/stuk
met gerookte paling en crème van erwten   €3,20/stuk
met forel met mousse van kruidenkaas   €2,95/stuk
cocktail maison      €2,95/stuk 
met meloen, parmaham en porto    €3,05/stuk
met verse witte aspergepuntjes en beenhamhollandaise €3,20/stuk
vitello tonnato       €2,95/stuk

BBQ-time met ons heerlijk assortiment
Rundsvlees
Entrecôte      €21,95/kg
Gerijpte entrecôte     €30,25/kg
Steak dikke ziel     €22,95/kg
Biefstuk tweede keus (natuur of gemarineerd) €18,95/kg 
Côte-à-l'os (1 dag op voorhand bestellen aub) €20,95/kg  
Rundssaté      €18,50/kg
Rundshamburger     €13,95/kg
Runds ongelette     €19,95/kg
Rundsfilet puur     €42,95/kg
Runds zesrib      €18,65/kg

Varkensvlees
Kotelet lage rib (natuur of gemarineerd)  €9,70/kg
Kotelet filet (natuur of gemarineerd)   €10,80/kg
Karbonade (natuur of gemarineerd)   €8,35/kg
Varkensmignonette (natuur of gemarineerd)  €23,45/kg
Dikke vleesribben (natuur of gemarineerd)  €7,85/kg
Dikke vleesribben (voorgestoomd)   €8,50/kg 


