
Degustatie BBQ-pakketten 

(de pakketten kunnen niet veranderd worden) : 

Luxe barbecuepakket  :   17,75 €/per                                                            

gemarineerde kipfilet 

gemarineerde saté 

casselerrib v/d karbonade 

gemarineerd spek 

sparerib v/h huis 

barbecueworst 

argentijns varkenshaasje 

gekruid zalmmootje met prei 

groentjes de luxe 

verschillende broodjes 

saus : tartaar, cocktail & barbecuesaus 

Barbecuepakket 1 :   8,85 €/per                                                                        
gemarineerde kipfilet 

gemarineerde brochette 

casselerrib v/d karbonade 

chipolata 

barbecueworst 

varkenshaasje met spek 

hamburger 

sparerib v/h huis    

Barbecuepakket 2 :   10,65 €/per 
gemarineerde kalkoensaté 

saté v/h huis 

gemarineerd spek 

sparerib v/h huis 

trioworstje 

spekburger 

gemarineerde lamskotelet 

kabeljauwhaasje met groenten 

Barbecuepakket 3 :   10,10 €/per 
kippenbil 

gemarineerde brochette 

gemarineerd varkenslapje 

toscaans spek 

hamburger 

gekruide steak 

chipolata 

gekruid zalmmootje met prei 

Barbecuepakket 4    11,10 €/per 
gemarineerde kipfilet 

gemarineerde saté 

gemarineerd spek 

sparerib v/h huis 

argentijns varkenshaasje 

gekruide steak 

barbecueworst 

kabeljauwhaasje met groenten  

Barbecuepakket 5 :   11,45 €/per   
gemarineerde kipfilet 

saté v/h huis 

toscaans spek 

sparerib v/h huis 

barbecueworst 

argentijns varkenshaasje 

griekse steak 

kabeljauwhaasje met groenten 

 

                  

                                

Barbecuepakket 6 :   7,90 €/per 
gemarineerde kipfilet 

gemarineerde saté 

gemarineerd spek 

sparerib v/h huis 

gekruid varkenshaasje met spek 

hamburger 

barbecueworst 

Barbecuepakket 7 :   9,35 €/per  
gemarineerde kipfilet 

gemarineerd spek 

casselerrib v/d rug 

barbecueworst 

argentijns varkenshaasje 

gekruide steak 

sparerib v/h huis 

Barbecuepakket 8 :   9,70 €/per 
kalkoensate 

gemarineerde saté 

chipolata 

gemarineerd spek 

gekruide steak 

gemarineerde vleesrib 

gekruid varkenshaasje 

spekburger 

Barbecuepakket 9 :   10,55 €/per 
gemarineerde kipfilet 

gemarineerde saté 

gemarineerd spek 

casselerrib v/d karbonade 

sparerib v/h huis 

barbecueworst 

gemarineerd lamskotelet 

gekruide scampispie 

Barbecuepakket 10 :   10,60 €/per 
gemarineerde kipfilet 

gemarineerde saté 

toscaans spek 

gekruid lamskotelet 

argentijns varkenshaasje 

gemarineerde steak 

kabeljauwhaasje met groenten 

 

Groentjes : 

Klassieke groentjes :  6,00 €/per 
komkommerschijfjes 

tomatenpartjes 

gemengde sla 

geraspte wortelen 

boontjes met tomaat 

aardappelsalade 

koude pasta 

stokbrood of verschillende broodjes 

Groentjes de luxe :   6,50 €/per 
groentensalade met saus(2) zonder saus(2) 

komkommerschijfjes 

tomatenpartjes 

gemengde sla 

boontjes met tomaat 

geraspte wortelen 

aardappelsalade 

koude pasta 

stokbrood of verschillende broodjes 

Sausjes: 

Koud : 1,30 €/per   warm : 1,40 €/per 
barbecuesaus   pepersaus 

cocktail    champignonsaus 

tartaar    provençaalse saus 

curry    béarnaise saus 

look    jagersaus 

    chinese saus 

 

Uw barbecue naar eigen smaak samen stellen,  kies uit de volgende 

lijst 
Gevogelte :                                                          groot           degustatie 

gemarineerde of gekruide kipfilet  2,00 1,00 

gemarineerde of gekruide kippenbil  2,00 1,00 

gemarineerde of gekruide drumstick                               1,30 

gemarineerde kippenvleugel            0,70 

gekruide kippensaté (spek, ui of paprika) 2,20 1,10 

gekruide kalkoensaté (spek, ui of paprika) 2,30 1,15 

gemarineerde kalkoenfilet  2,20 1,10 

Varkensvlees: 

saté v/h huis (rund,varkens,spek,worst) 2,40 1,20 

gemarineerde brochette (paprika)  2,00 1,00 

gemarineerde saté (ui)   1,90 0,95 

gemarineerde of gekruide varkenslapje 2,00 1,00 

gemarineerde mignonette  2,20 1,10 

gemarineerde vleesribben  2,00 1,00 

gemarineerd spek   2,00 1,00 

toscaans spek   2,20 1,10 

spekfakkel    2,00 1,00 

casselerrib v/d rug   2,40 1,20 

casselerrib v/d karbonade  2,00 1,00 

sparerib specialiteit  v/h huis  3,00 1,50 

barbecueworst   1,80 0,90 

chipolata    1,80 0,90 

trioworstje    2,00 1,00 

mergeuze (pikant)   2,00 1,00 

gekruid varkenshaasje met spek  3,20 1,60 

argentijns varkenshaasje   3,20 1,60 

Rundsvlees: 

vleesfakkel    3,00 1,50 

hamburgers    1,90 0,95 

spekburger    2,00 1,00 

griekse steak                                                                    22,50 € /kg 

steak gekruid                                                22,50 € /kg 

entrecôte                                                                     24,50 € /kg 

côte à l’os                                                         20,50 € /kg 

Lamsvlees: 

gemarineerde of gekruide lamskotelet  3,60 1,80 

lamskroontje   4,20 2,10 

Vegetarisch: 

groenten brochette   2,20 1,10 

groenteburger   2,20 1,10 

Aardappelen 

barbecuekrieltjes met lookboter                               1,30 

aardappelbrochette met spek  2,20 1,10 

Vissoorten: 

kabeljauwhaasje met groenten  4,00 2,00 

gekruid zalmmootje met prei  4,00 2,00 

gemarineerde visbrochette  4,00 2,00 

gekruide scampispie   4,80 2,40 

 

           



Nagerechten: 

 

Koud :                                  Warm : 
verse fruitsalade 3,00 €  banaan met chocolade 3,00 € 

rijstpap 3,00 €  meloen-stick met honing 3,00 € 

tiramisu 3,00 €  fruitbrochette 3,00 € 

chocomousse 3,00 €  brochette aardbei & marshmallow 3,00 € 

 

Dessert buffet  5,00 €/per  

  (Panna cotta, crème brulee, tiramisu, chocomousse & soesje) 

 

             
 

 

Toebehoren: 
 

Kruidenboterrolletjes : 3,80 € 

Provençaalse vuurkruiden 

Houtskool kleine zak 2 kg 

Houtskool grote zak 5 kg 

 

Een barbecue of grote pan wordt u gratis aangeboden bij feesten boven  

de 20 personen. (gasverbruik wordt hierbij wel aangerekend) 

 

Uw barbecuespecialist staat ook ter uwe beschikking voor een uitstekende 

bakservice vanaf 30 personen. De totale voorzieningen van uw feest hierbij is 

ook voorzien: - het bakken 

                       - borden, bestek & afwas 

 

Huren van borden, bestek, glaswerk of andere benodigdheden kan ook. 

De prijs wordt berekend naargelang wat men nodig heeft & hoeveelheid, af te 

spreken met Geert. 

 

Al uw wensen zijn bespreekbaar, vraag naar Geert. 
 

 

Tips voor veilig te barbecueën : 
 

Plaats de barbecue buiten op een vlakke ondergrond & een windvrije plaats. 

Altijd met een propere barbecue starten & blusmateriaal binnen handbereik. 

Gebruik GEEN  brandversnellers. Warme & brandende barbecues nooit 

verplaatsen.  

Bij gebruik van onze gasbarbecues kan je altijd barbecuetangen vragen voor te 

gebruiken tijdens het bakken.  

Blijf waakzaam voor brandgevaar tijdens het barbecueën, zeker als er 

kinderen in de buurt zijn. 

 

 

 

Wijnen: 
  

We kunnen ook wijnen aanbieden voor uw feesten. 

Prijs per fles tussen 6,00 € en 15,00 €.  

Wit, rood of rosé. 

 

Wij wensen u 

smakelijke, zonnige, 

gezellige & veilige 

barbecuemaanden. 
 

Uw eersteklas 

barbecuespecialist 

Geert & zijn team ! 
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Slagerij Geert & Wendy        

Sint Martinusstraat 8               

2470 Retie                                 

Tel 014/373734 

hermansgeert@skynet.be 

www.echtesmaken.be 
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