
FORMULES
BBQ

FORMULE 1 | €24.90 PP

Gelakte spareribs
Filet van hoevekip

BBQ-worst van het huis
Côte à l'os van rundsvlees (eigen kweek)

 

bestellingenvleeshuisje@gmail.com
www.hetvleeshuisje.com

slagerij & traiteur

Onze BBQ-formules zijn crimineel en beestig lekker!
Al ons vlees is lokaal, duurzaam én liefdevol gekweekt.

FORMULE 2 | €29.90 PP

--- HAPJES ---
 

BBQ-nacho's
Gegrilde scampi

Spiesje van kipfilet
Bruschetta met tomaat-pesto

Gelakte chicken wings met sojasaus
 

--- HOOFDGERECHT ---
 

Gerijpte côte à l'os
Spiesje van lamsvlees

Kroontje van pata negra
Papillot van zalm met fijne

groentjes

FORMULE 3  | €29.90 PP

--- HAPJES ---
 

Gegrilde gamba's
Tzatziki met gehaktspiesjes

Gelakte chicken wings met sojasaus
Papillot van mosseltjes met verse kruiden

 
--- HOOFDGERECHT ---

 

Filet van hoevekip
Spiesje van scampi

2 soorten BBQ-worstjes
Tomahawk van Belgisch witblauw

Alle formules zijn inclusief een uitgebreid groente- en pastabuffet!

Pachthofstraat 34
9308 Gijzegem

053 78 24 99

Inclusief: jonge bladsalade met feta en pijnboompitten - salade van
kerstomaten - komkommersnippers met verse dille - geraspte wortelen -

salade van witte kool - papillot van groentjes - gepofte aardappelen -
pastasalade - aardappelsalade met verse tartaar - salade van bulgur, feta

en zongedroogde tomaten - salade van couscous met olijven -
2 warme sausjes - 4 koude sausjes - broodjes



FORMULES
BBQ

FORMULE 4 | €44.90 PP

--- HAPJES ---
 

Gegrilde gamba's
BBQ-oesters met tomaat en basilicum

Papillot van mosseltjes met verse kruiden
Assortiment sateetjes met diverse sauzen

 
--- VOORGERECHT ---

 

Carpaccio van rundsvlees met rucola en
parmezaan

- of - 
Papillot van kabeljauwhaasje met verse

groentjes
- of -

Vongole met witte wijn en verse kruiden
 

--- HOOFDGERECHT ---
 

Gerijpte tomahawk
Spiesje van varkenshaasje
Gemarineerde lamskotelet

 
--- DESSERT ---

 

Warm rood fruit met cuberdons
Hoeve-ijs met verse slagroom

Onze BBQ-formules zijn crimineel en beestig lekker!
Al ons vlees is lokaal, duurzaam én liefdevol gekweekt.

FORMULE 5 | €44.90 PP

--- HAPJES ---
 

Gegrilde gamba's
BBQ-oesters met tomaat en basilicum

Papillot van mosseltjes met verse kruiden
Assortiment sateetjes met diverse sauzen

 
--- VOORGERECHT ---

 

Gegrilde kreeft met verse kruiden en
hoeveboter, frisse salade en broodjes

 
--- HOOFDGERECHT ---

 

Filet van zomerhert
Gegrilde Black Angus

Varkenshaasje van pata negra
 

--- DESSERT ---
 

Warm rood fruit met cuberdons
Hoeve-ijs met verse slagroom

- of -
Kaasbordje met vers fruit

Huisbereide confituren en broodjes
 



EXTRA

bestellingenvleeshuisje@gmail.com
www.hetvleeshuisje.com

slagerij & traiteur

Pachthofstraat 34
9308 Gijzegem

053 78 24 99

INFO

BBQ-formules 2022
© 't Vleeshuisje

Wil je stressvrij genieten, dan komt 't Vleeshuisje graag bij jou thuis BBQ'en!
(€150 excl. btw)

 
Niet voldoende bestek, glazen of borden?

Geen nood, indien je beroep doet op ons BBQ-team is de prijs van borden,
bestek én het afruimen inbegrepen!

 
Officiële btw-tarieven:

Voeding 12%
Diensten 21%

 

Bestellen kan via:
bestellingenvleeshuisje@gmail.com


