Het BBQ seizoen begint bij de specialist

keurslager H.P. VAN LINSCHOTEN

Vlees, Vis & Vegetarisch - Variatiepakketten (Geschikt voor grote groepen)
BBQ pakket Standaard A

Per persoon

6,75

BBQ pakket Speciaal C		

Per persoon

Filetlapjes gemarineerd
Satéstokjes
Hamburgers
Steak Provencaal
BBQ-worstjes (voorgegaard)
Drumsticks gemarineerd (voorgegaard)

Rib eye			Biefstukspies
Pata negra		
Wave
Lamschops		
Kipdij saté
Lamsspies		
Black Angus burger

Gevarieerd pakket. Gemiddeld 4,5 stuks per persoon

Vegetarisch pakket		
Vispakket 			

BBQ pakket Luxe B		

Per persoon

14,95

Gevarieerd pakket. Gemiddeld 5,5 stuks per persoon.

9,95

Filetlapjes gemarineerd		
Biefstukspies
Satéstokjes			Wave
Hamburgers			Lamschops
Merquez worstjes
Gevarieerd pakket. Gemiddeld 5,5 stuks per persoon.

Per persoon
Per persoon

6,50
14,50

Het is mogelijk om uw BBQ partij extra aan te kleden of
zelfs geheel te laten verzorgen door ons BBQ team. U vindt
een greep uit de mogelijkheden op de achterkant van deze
folder en op www.hpvanlinschoten.nl. Heeft u speciale
wensen schroom dan niet om contact op te nemen.
E: info@hpvanlinschoten.nl

T: 010 2810665

Vleespakketten (Ook geschikt voor kleine groepen)

Brood, sauzen, salades en ijs

BBQ pakket Basis 1 		
Per persoon
2 Satéstokjes (dij of filet)
1 Hamburger
1 BBQ-worstje (voorgegaard)
1 Drumsticks gemarineerd (voorgegaard)

5,75

Brood & sauzenpakket		

BBQ pakket Populair 2		
1 Satéstokje (dij of filet)
1 Hamburger
1 Provenciaal steak
1 filetlapje
1 BBQ-worstje (voorgegaard)

Per persoon

6,75

Italiaans stokbrood
Uienbrood
Satésaus
Knoflook- / BBQ- / American grill- / Smulsaus
Kruidenboter

BBQ pakket Excellent 3		
1 Satéstokje (dij of filet)
1 Hamburger
1 Wave
1 Biefstukspies
1 Merquezworstje

Per persoon

Saladepakket			

8,95

Per persoon

Per persoon

3,75

3,95

Rundvlees huzarensalade
Kartoffelsalade
Pastasalade met kip
Gemengde groene sla
Vegetarische salade indien gewenst
Schepijs van ‘Doppio’
Verse vruchtenbowl

Per persoon 		
Per persoon (150 gr.)

2,35
2,50

Hieronder vindt u een greep uit onze BBQ selectie
BBQ producten per stuk te bestellen

Prijs p/stuk / 100 gr.*

Spiesen
Kip saté							1,25
Kipdij saté						1,25
Varkenshaas saté					1,75
Wave (kipfilet / ontbijtspek / knoflookmarinade)
1,75*
Biefstuk spies (paprika marinade)
			2,40
Ossehaas spies						4,40
Lamsbout spies (marinade / provencaalse kruiden)		 2,95
Kalfs spies						2,75
Iberico Pata Negra spies					2,40
Shaslick varken (varkenshaas / paprika / ui / spek)		 1,95
Vleesfakkel (dun gekruid speklapje op stok)			1,25*
Burgers
Hamburger 80 gr. (rund / varken, neutraal gekruid)		 1,05
Hamburger 100 gr. (rund / varken, neutraal gekruid)
1,30
VIB burger 140 gr. (rund, neutraal gekruid) 		1,85
Mega burger 140 gr. (rund, pittig gekruid)			1,80
Black angus burger 140 gr. (rund, peper + zout)
2,85
Big Black Angus 275 gr. (rund, peper + zout)			4,95
Pata Negra Iberico burger 140 gr. (varken, peper + zout)
3,10
Kalfsburger 100 gr. (kalf, peper + zout)			1,80
		2,05
Lamsburger 100 gr. (lam, peper + zout)
BBQ worstjes					
(per 100 gr)
BBQ worstjes voorgegaard (80 gram per stuk)		
1,10
Rotterdamse BBQ worst met spek (80 gram per stuk)		
1,65
Merquezworstjes (ca 40 gram per stuk)			 1,95
Lamssaucijzen (ca 40 gram per stuk)				
1,95
Rundersaucijzen (ca 40 gram per stuk)			
1,65
Toscaanse worstjes (varken, kaas, kruiden ca 40 gram per stuk)
1,65

Steaks 						(per 100 gr)
Lekkerlander van eigen boer NL
Entrecote (ca. 250 gram per stuk)				
Kogelbiefstuk (ca. 150 gram per stuk)				
Ossehaas (ca. 150 gram per stuk)				

Staartstuk Hollands (ca. 900 gram per stuk)

2,49
3,10
5,90
		2,45

Dry-Aged entrecote (Eigen rijping, +4 weken, NL)		
Black Angus - Actuele prijzen beschikbaar in de winkel / website

Entrecote Uruguay (graangevoerd) (ca. 200 gram per stuk)
Ossehaas Uruguay (graangevoerd) (ca. 150 gram per stuk)
Rib-eye Uruguay (graangevoerd) (ca. 200 gram per stuk)
Rib-eye Schotland (grasgevoerd) (ca. 250 gram per stuk)		
T-bone Black angus (ca. 800 gram per stuk)
Cote de Boeuf Black angus (ca. 800 gram per stuk)
Tomahawk steak Black angus (ca. 1200 gram per stuk)
Bavette Black angus (ca. 300 - 1400 gram per stuk)		
Picanha Black angus (ca. 600 - 1500 gram per stuk)
Short ribs Black angus (ca. 600 gram per stuk)
Iberico Pata Negra karbonade (ca. 180 gram per stuk)
Iberico Pata Negra procureur (ca. 180 gram per stuk)
Secreto Iberico Pata Negra (ca. 500 gram per stuk)
Kalfskarbonade / Cote de Veau (ca. 500 gram per stuk)
Brisket USA (ca. 1200 -4000 gram)
Procureur (pulled pork) (ca. 800 - 2500 gram)

Lamsvlees
Lamsrollade (ca. 600 - 1200 gram)				
3,10
Lamsbout (ca. 800 - 1500 gram)				
3,20
Lamsrack (ca. 400 gram)					4,15
Lamschops N-Z (ca. 50 gram)				
4,15
Lamskarbonade Nederland (ca. 70 gram)			
3,75

Alle prijzen zijn inclusief btw en actueel op het moment van drukken van deze folder. Druk- en zetfouten voorbehouden. (juni 2019)

4,10

Alles geregeld, wel zo fijn!
Extra opties 					Omschrijving					Prijs per eenheid
BBQ 						
1 BBQ per 25-30 personen 			
Gratis* exclusief gas
BBQ gas 					
1 gasfles per BBQ 				
8,00 per BBQ
Big Green Egg Small of Medium		
10 - 25 personen incl. Green egg houtskool 35,00 - 45,00
Schoonmaken BBQ				per BBQ 					7,50
Borg 						1x per bestelling				20,00
						Berekenen van de benodigde hoeveelheid
							
Borden & bestek (incl. victorinox messen) u krijgt 1,5 maal set p.p.			
Luxe plastic bestek (stevig zwart, wegwerp) 50 st. bord, mes en vork (zwart)		
Glaswerk 					
u krijgt 3 glazen p.p. 				

Prijs per eenheid
1,80 per persoon
25,00 (50 sets)
0,80 per persoon

Statafels 					
1 tafel per 5-6 personen 			
10,00 per tafel
Statafel met rok				
1 tafel per 6-8 personen			
15,00 per tafel
Luxe terrasverwarmer met statafel								65,00 incl. gas
Buffettafel met rok 				
Biertafel met bierbanken			
Partytent (3x3) 				
Partytent (6x3) 				
Koelwagen 9 m3				

1 tafel per 25 personen 			
1 tafel voor 8 - 10 personen			
1 tent per 10-15 personen 			
1 tent per 25-30 personen 			
Koelt vlees en drank tot max. 0 graden

15,00 per tafel
22,50 per set
50,00 per tent
99,95 per tent
75,00 per dag

Bezorgkosten 					Bezorgen binnen verzorgingsgebied		35,00
Bediening BBQ				
4 uur arbeid per 25-30 personen 		
45,00 per uur
Onze ervaren BBQ medewerkers helpen u met de op en afbouw van de bij ons gehuurde spullen en bereiden uw
vlees, brood en saladepakketten op locatie. Zodat u als gastheer uw handen vrij heeft.
Op zon- & feestdagen of bij grote evenementen is een BBQ MET bediening normaal gesproken NIET mogelijk. Uitsluitend in overleg met uw
slager kan worden gekeken naar de mogelijkheden, extra kosten en beschikbaarheid van personeel voor uw feest op een zon- of feestdag.

Keurslagerij H.P. van Linschoten
Lusthofstraat 48
3062 WN Rotterdam - Kralingen

info@hpvanlinschoten.nl
010 - 281 06 65
www.hpvanlinschoten.nl

