BARBECUE
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WIJ ZIJN DE VOLLEDIGE ZOMER OPEN!
Er bestaat geen verkeerde keuze…
KLASSIEKE TROTS		

€ 5,50/pp
DEN (B)ENGEL			€ 3,95/pp
Barbecueworst						Barbecueworst
Steak wit-blauw					Mini-burger
Gemarineerde kipfilet					Halve kipfilet
Vanaf 4p : GRATIS huisbereide kruidenboter

GADISSEUR			€ 8,00/pp
ANDERS DAN ANDERS		
Barbecueworst						Hofmeesterburger
Chateaubriand						Pittige kaasburger
Kipsaté							Baristaworst
Entrecôteburger					Merguez
Vanaf 4p : GRATIS huisbereide kruidenboter
FERME PORTIE AMERIKA € 9,75/pp
BROCHETTE LIGHT		
Gemarineerde sparerib				Kipsaté
XXL-burger						Scampi-brochette
Traag gegaard buikspek				Kalfsbrochette
Rib eye
Vanaf 4p : GRATIS huisbereide kruidenboter

€ 6,50/pp

€ 8,85/pp

Frisse groentenschotel € 6,50/pp
Koude aardappelsalade				Tomaat-basilicumsla
Zomerse pastasalade					
Witte koolsla met venkel en koolrabi
Gemengde sla met dressing				
Tricolore paprikasalsa
Griekse komkommersla

Moeshofstraat 150 – 2170 Merksem – 03 645 65 94
info@slagerijgadisseur.be – www.slagerijgadisseur.be
di – vr 8:00-12:30 en 13:30-18:00 – za 8:00-17:00 – zo 8:00-13:00

Koude sauzen
Look, tartaar, cocktail, curry, barbecue, sambalmayo, sausje van de chef 		

€ 6,50/kg

Warme sauzen
Peper, Archiduc, Provençaals								€ 9,50/kg
Béarnaise, Choron									€ 12,50/kg

Geluk = barbecue + gezellig tafelen
Menu volwassenen			
€ 29,00 /pp			

Apero op de grill:
Scampi-spiesje met verse tartaar
Kippenhaasje met currymayo
Traag gegaard (12u) buikspek
•
Trio Côte à l’os: rund-, kalfs- en varkenvlees met aangepaste warme sauzen
Frisse groentenschotel met stokbrood en huisbereide kruidenboter
•
Dessertglaasje van de dag

Menu kinderen			
€ 7,50 /pp			

Duo:
Huisbereide hamburger en hotdog
met bijpassende groenten en sausjes
•
Chocomousse

Slagerij Gadisseur aan huis
Dit kan vanaf 30 personen. Vraag naar inlichtingen. Wees er tijdig bij!
De mogelijkheden:
Familiebuffet		
			

Onze gerechten worden op mooi aangeklede buffetten gepresenteerd
waarbij we je gasten assisteren met het opscheppen.

Walking dinner
			

Een selectie van onze bbq-bites worden vanaf grote schalen en plateau’s
aan je gasten gepresenteerd.
Voorbeeldmenu € 12,5 /pp
Tomaat-watermeloen gazpacho
Gemengde beuling-brochette en appel
Flandriengrillworst
Kippenhaasje met curry
Spies del mar met limoen
Lamsballetje met tzatziki
Traag gegaard buikspek
Argentijse steak-spies

BBQ like you've never BBQ'd before

