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Het samenstellen van uw vlees, vis of Vega pakket kan in
alle combinaties. Voor advies over uw keuze neem contact
met ons op via de e-mail of telefoon.
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• Stokbrood wit
n
• Stokbrood brui
• Baguette

Als u het vlees voor de BBQ heeft samengesteld en u wilt het afmaken met een mooie en lekkere
zelfgemaakte salade, vers afgebakken stokbrood en natuurlijk de sauzen en de smeersels;
dan kan dat tegen een tarief van € 5,50 p.p.

Diversen

Om uw BBQ helemaal af te maken en
van alle gemakken te voorzien, kunt u
bij ons ook terecht voor de volgende
mogelijkheden:

• Gasbarbecue...................................... € 20,- 		
(incl. gas & gereedschap)
• Houtskoolbarbecue........................... € 10,• Houtskool & briketten, per zak....... € 2,95
• Aanmaakblokjes, per zakje ............. € 1,75
• Statafels ............................................. € 9,50
(huur per stuk per dag)
• Goede kwaliteit plastic bestek,
borden en servetten. ........................ € 0,50
• Grill chef op locatie
(kosten en uren zijn in overleg)

Natuurlijk kunt u ook kiezen
voor een al samengesteld pakket.
Variëren is mogelijk! Hou
hierbij wel rekening met een
prijsverandering.

Om uw bestelling zo goed mogelijk te laten
voldoen aan de juiste eisen en aandacht
adviseren wij om vroegtijdig te bestellen.
Dit om eventuele teleurstellingen te
voorkomen.
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Potklei 20
9351 VS Leek
0594 510080
info@nederhoedleek.nl

Sam. Leviestraat 1
9351 BM Leek
0594-511277

• Hamburger
• Barbecueworst
• 1 varkenssaté
• Drumstick
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Barbecueleek.nl

€ 5,- p.p.

