
Den Boergondiër - Culinair hoeveslager
“Eigen kweek smaakt naar meer”

MEERLEDORP 34
2328 Meerle

Tel: 03/315 04 86
Gsm 0479 82 86 91

www.den-boergondier.be
info@den-boergondier.be

Openingsuren winkel:
Maandag, Donderdag en Vrijdag van 9.00 tot 17.00 u

Zaterdag van 9.00 u tot 13.00 u
 Bestellingen op afspraak

Elke vrijdag: WARM GEROOKTE RIBBEN en specialiteiten Elke vrijdag: WARM GEROOKTE RIBBEN en specialiteiten 
bestellen via SMS of Whatsapp +32 479 82 86 91bestellen via SMS of Whatsapp +32 479 82 86 91

Geldig vanaf 01/03/2022. Prijzen onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. 

FOLDER

FOLDER



Den Boergondiër is een ambachtelijke hoeveslagerij waar men terecht 
kan voor een dagelijks stukje vers vlees en gerookte specialiteiten. Ons 
varkensvlees komt van de eigen hoeve, dus zorgen we er zelf voor dat we           
“(h)eerlijke” producten kunnen aanbieden.  

Onze specialiteit is barbecue, we beschikken over een aantal 
afhaalformules, maar er is ook de mogelijkheid om op locatie uw feest 
te verzorgen. Ook kan u voor andere heerlijke gerechten bij ons terecht 
zoals: Fondue, gourmet, breugheltafels, burgers en frietjes,…

Vraag naar onze mogelijkheden in onze winkel!

Fondue - Gourmet - Steengrill - Tafelbarbecue

Tafelbarbecue 10.00€

Deze kleine handige barbecue kan u 
op tafel zetten. Het is gemakkelijk op 
te starten en regelbaar. U kan kiezen 
uit onderstaande menu’s of u kunt 
hiervoor ook vlees bestellen uit onze 
BBQ afhaallijst 

Fondue   8.95€ pp

Rundsvlees
Kippenvlees
Varkensvlees
Chipolataworst
Gekruid balletje
Spekrolletje met gehakt
Boergondisch balletje
Grillworstje

Menu 1 12.20€ pp
Chipolataworst
Pitavlees
Mjeelse burger
Kipfilet
Varkenshaasje met spek
Biefstuksaté
Zalm in papillot

Menu 2 9.60€ pp 
Biefstuk Extra
Kipfilet
Mignonette
Saté
Cordon Bleu
Mjeelse burger
Speklapje

Menu 3 11.20€ pp
Varkenshaasje
Biefstuk extra
Saté
Mjeelse burger
Grillworstje
Gemarineerde kipfilet
Scampibrochette

Gourmet / steengrill / tafelbarbecue



NIEUW!! Mini burger gourmet party 14.00€ pp

- 4 hamburgerbroodjes en 1 mini sandwich per persoon
- 5 verschillende vleesjes: 
 mjeelse burger, rundsburger, spekburger, chipolataworst, kaasburger
- 2 soorten sausjes
- groentjes
 ijsbergsla, tomaatjes, koolsla, gebakken uitjes, augurkjes, cheddarkaas. 

Tip voor een gezellige avond: zet de grillplaat in het midden van de tafel en laat 
iedereen zijn eigen burger bakken en beleggen.

Koude groentenschotel  6.45€ pp

Aardappelsalade
Seizoenpasta
Komkommer

Frisse worteltjes
Tomaten
Koolsalade

Slamix
Gekookt eitje

Bestel extra voor in de pannetjes: heerlijk! 0.75€pp 
Gemarineerde Champignons 
Ananas met kaas

Warme groentenschotel  (Kant-en-klaar, enkel op te warmen) 6.95€ pp

Groentenmix met kruidenboter
Zoet afgebakken witloof
Worteltjes en erwtjes gestoofd met ui



Koud  buffet
Verse groenteschotel met:
 frisse worteltjes
 boontjes 
 komkommer
 koolsla
Aardappelsla
Seizoenspasta
Gemengd fruit
Gevulde eitjes

Hespenrolletjes met asperges
Gerookte ham met meloen
Tomaat vergezeld van mozzarella

Gebakken gebraad
Carpaccio van rosbief
Frikadellen
Gebakken kipfilet
Gestoomde zalm (+1.45€pp)

Assortiment sausjes:
 Cocktailsaus
 Tartaarsaus
 Mayonaise

Mini broodjes met boter

Vanaf 20 personen: 18.75€ pp.
Ook mogelijk geleverd

Buffetten

Tip: Begin met een soepje en sluit je feest af met een dessert



Koud  en warm buffet
Verse groenteschotel met:
 frisse worteltjes 
 komkommer
 koolsla
Tomaat vergezeld van mozzarella
Aardappelsla
Seizoenspasta
Gevulde eitjes
Hespenrolletjes met asperges
Gerookte ham met meloen
Gebraden kipfilet (koud)

Gebakken gebraad (warm)  
Tongrolletjes in preiroomsaus (warm)  
Frikadellen  (warm) 
Aardappelgratin of krieltjes 
Warme seizoensgroenten
Warme champignon- of vleessaus

Assortiment sausjes:
 cocktailsaus
 mayonaise

Mini broodjes met boter

Vanaf 20 personen: 21.55€ pp.  Mogelijk ook warm geleverd

Buffet Deluxe
Verse groenteschotel met:
 frisse worteltjes
 komkommer
 koolsla
Tomaat vergezeld met mozzarella
Aardappelsla
Seizoenspasta

Gevulde eitjes
Hespenrolletjes met asperges
Gerookte ham met meloen
Gebraden kipfilet (koud)
Aardappelgratin of krieltjes
Warme seizoensgroenten
Warme champignonsaus 

Kies 2 warme gerechten:
- Varkenshaasje met saus
- Kalkoenfilet met saus
- Gebakken zalm met saus
- Kipsaté met pindasaus
- Jachtstoofpotje

Kies 2 koude gerechten:
- Carpaccio van traag gegaarde rosbief
- Gerookte zalm
- Gerookte heilbot
- Gevulde tomaat
- Vitello tonato op boergondische wijze

Assortiment sausjes: cocktailsaus - mayonaise - tartaarsaus
Mini broodjes met boter
 
Vanaf 20 personen:Vanaf 20 personen: 23,75€ pp 23,75€ pp. Mogelijk ook warm geleverd. Mogelijk ook warm geleverd



Warme gerechten

Stel zelf uw menu samen en geniet van onze service. 
Ook mogelijk warm of koud af te halen of volledig verzorgd door ons. 

Voorgerecht  4.25€pp
Carpaccio van traag gegaarde rosbief
Vitello tonato op boergondische wijze
Deze worden in buffetvorm op grote 
schalen aangeboden.

Soep
Tomatensoep 4.50€/liter
Groentensoep 4.50€/liter
Agnes Sorelsoep 5.00€/liter
Aspergesoep 5.00€/liter
Andere soepen op aanvraag 

Warme groenten  6.95€ pp
2 keuzes onder 15 personen, 3 keuzes vanaf 15 personen:
Groentenmix met kruidenboter
Gestoofde boontjes met spek
Zoet afgebakken witloof

Erwtjes en wortelen
Schorseneren in bechamelsaus

Bijgerechten
Gratin Dauphinois  2.50€ pp
Gebakken krieltjes  1.50€ pp
Frieten  op aanvraag
Verse aardappelkroketten (zelf af te bakken) 2.20€ pp
Mini broodjes (2 stuks)  0.80€ pp
Gestoomde appeltjes met veenbessen 1.90€pp
 

andere foto

toevoegen; 
voorgerecht: carpaccio van traag gegaarde rosbief, 
vitello tonato op boergondische wijze
Deze worden in buffetvorm op grote schalen aan-
geboden. (klener gedrukt) 4.25€pp



Voorbeeldmenu   18.90€ pp
Tomatensoep

Varkensgebraad met saus 
Gebraden kipfilet met saus

Warme groenten en krieltjes

Bereide hoofdgerechten
Gebraden kipfilet met saus 8.25€ pp
Kipsaté met pindasaus & stokbrood 8.65€ pp
Gebakken varkensgebraad met saus 7.85€ pp
Ovenschotel orloffgebraad met kaassaus 9.45€ pp
Gebakken varkenshaasje met saus 9.65€ pp
Gebraden kalkoenfilet met saus 8.65€ pp
Frikandellen gemengd fruit of krieken 6.25€ pp
Videe (kippenragout)  6.95€ pp
Bereid rundsstoofvlees  5.95€ pp
Boergondisch stoofvlees (met leffe en mosterd) 5.15€ pp
Vogelnestjes in tomatensaus 6.95€ pp
Assortiment vleesbroodjes met saus 6.25€ pp
Tongrolletjes in mosterdsaus 12.35€ pp
Zalm in preiroomsaus  12.15€ pp
Balletjes in tomatensaus  5.95€pp

Warme sauzen
Champignonsaus
Vleessaus
Pepersaus
Stroganoffsaus

Om alles vlot te laten verlopen vragen wij om 1 week vooraf te bestellen.

Uw gasten stellen zelf hun broodjes/smoske samen aan het buffet. Mogelijk 
vanaf 30 broodjes. 
Inbegrepen: broodjes, sausjes, groenten (sla, tomaat, wortel, koolsla, ei). 
Vlees/vis: beenham, mjeelse burger, pulled pork, spek, kipfilet en zalm
Ook mogelijk warm of koud af te halen. 
   3.95€ per broodje

Broodjes/smoskesbuffet



Breugeltafel deluxe (vanaf 20 personen)
Kaasplankje: 3 verschillende kazen
Tapas charcuterie assortiment: 
- Boergondisch gebraad 
- Mjeelse koek
- Gebakken spek koud
- Zult

Gemengd fruit en krieken
Gestoomd appeltje met veenbessen 
(warm)
Groenten assortiment: 
Sla, tomaat, komkommer, koolsla

Keuze uit 4 warme gerechten:
-Beuling (en of) braadworst
-Drumstick
-Ribbetjes
-Frikadellen
-Videe (kippenpasteitje)

-Goulash
-Vleesbrood met saus
-Varkensgebraad met saus
-Beenham

-Boergondisch stoofvlees (met graanmosterd en leffe)
-Orloffgebraad (varkensgebraad met gerookte ham en kaas) + 0.75€ pp
-Kalkoenfilet met champignonsaus  +0.75€ pp

Assortiment brood plus mini broodjes met boter inclusief
Met als nagerechtje rijstpap met bruine suiker.

Volledig verzorgd warm en koud 17.25 € pp.
Kan warm geleverd vanaf 30 personen

Breugeltafel



Breugeltafel  
Beuling (en/of) braadworst
Ribbetjes
Frikadellen
Kippenboutje
Videe
Krieken
Appelmoes
Gemengd fruit

Brood (wit/bruin/donker)
Boter

Maak er nog een uitgebreider feest van met :
- spek en ei  + 0.50€ pp
- groenten assortiment: sla, tomaat, komkommer, koolsla   + 1.75€ pp
- verse tomatensoep met balletjes + 2.40€ pp
- dessertjes

Volledig verzorgd warm of koud 12.45 € pp
Kan warm geleverd vanaf 30 personen

Knabbelschotel/Tapasschotel

Een schotel vol lekkernijen voor al uw kleine feestjes (vanaf 5 personen)

Boergondische balletjes
Salami
Huisbereide gerookte ham
Olijfjes
Tomaat mozarella 
Seizoensgroentjes
Kaasblokjes
Wrapjes met rosbief of kip
Gedroogde worstjes
Aperodippers
Spekchips

Mooi gepresenteerd op een schotel 9.25€ pp
Vraag naar onze mogelijkheden. 



Desserts

Rijstpap    1.90€
Verse fruitsalade     2.85€
Bavarois    2.25€
Chocolademousse     2.25€
Tiramisu    2.25€
Dessertje van het huis        2.75€
(luchtig  kaasdessertje met koekjescrumble en vruchtencoulis)
Panna Cotta met aardbeicoulis en blauwe bessen 2.75€

Dessertbuffet: mix van 4 verschillende dessertjes (kleine porties) vanaf 6.00€
 chocomousse, panna cotta, tiramisu, bosvruchtenmousse

Dessertbuffet deluxe: mix van 4 verschillende dessertjes 
 chocomousse, panna cotta, tiramisu, bosvruchtenmousse 
  + chocoladetaart, cheesecake, mini donuts, mini zoetigheden (inclusief   
 bordje en bestek), vanaf 30 personen

Vraag naar onze voorwaarden. 



Afhaalpakketten
Zelf een BBQ organiseren? 

Haal bij ons al je benodigdheden. 



Den boergondier biedt u een keuze uit verschillende barbecueformules waarbij u 
zelf uw soorten vlees of vis kan kiezen.
Afhankelijk van de formule die u wenst zijn er warme en/of koude groentjes, 
brood, boter en sausjes.

De groenten bestellingen dient u 5 dagen vooraf door te geven. 
Ook mogelijk om brood te bestellen: houthakkersbrood, 
stokbrood, broodjesassortiment
Borden en bestek 0.95€ pp
Professioneel BBQ toestel te huur

Keuze Vlees assortiment:  voor 6.95€ pp  kunt u 4 stuks /p. kiezen
Uit onderstaande lijst kunt u uw selectie maken.

Mjeelse burger (aanrader)
Barbecueworst
Chipolataworst
Boergondisch gestoomd spek
Varkenssaté
Gekruide spare-ribs (voorgegaard)

Gemarineerd varkenslapje
Gemarineerd spieringlapje
Boergondische balletjes op spies
Gemarineerde kipfilet
Kippenboutje (voorgegaard)

Voor onderstaande specialiteiten is er een meerprijs van 1.25€ pp.
Italiaanse gevulde kipfilet 
Varkenshaas met spek
Biefstuk gemarineerd   
Scampi op spies

Kipsaté voorgegaard
Veggieburger
Fakkelbrood met pittige kaas
Zalm kruidenboter in papillot +1.50€pp

Afhaal-
formule

NIEUW!! Degustatiemenu  vanaf 4 personen 15.00€ pp
400 gr per persoon, grote stukken om na het bakken te versnijden

Kalfsentrecôte
Varkenshaasje met spek
Dry aged entrecôte

 
Filet pur
Lamskroontje
Sappig varkensoestertje



Groenten  vanaf 25 personen 6.15€ pp
   < 25 personen 6.45€ pp
Aardappelsalade
Gekookt eitje
Slamix
Frisse wortelen

Koolsalade
Komkommer
Seizoenspasta 
Tomaten

* seizoenssalades 
mogelijk extra te 
bestellen

Sausjes   7.5€ per kilo
Barbecuesaus 
Tartaarsaus
Looksaus

Cocktailsaus
Mayonaise
Zigeunersaus



Sfeer en beleving
Koken met rook en vuur

We komen ter plaatse met verschillende soorten BBQ’s aangepast aan de 
gerechten. 
Dit zit er in ons aanbod:
- Foodtruck voorzien van smoker, grill en friteuse
- Open vuur bak ring (co-fire)
- Amerikaanse offset smoker trailer
- Grill trailer met vleugeldeuren
- Traeger pellet smoker
- Open vuur tripod
- Houtskool grill BBQ

Wij maken van uw feestmaaltijd een echte beleving.

**Bij de volgende formules rekenen we een opstartkost van 125€ + 
kilometervergoeding. Zie algemene voorwaarden: website



Burger festival
Bij deze formule bereiden we de gerechten ter plaatse. Uw gasten kunnen steeds 
kiezen uit verschillende gerechten die uit de hand gegeten kunnen worden. 
Vanaf 30 personen 
 

Burger en frietjes menu
A volonté burgers en frietjes (1.5u)  15.75€/pp**
Hierbij serveren we 4 verschillende soorten broodjes. 
De gasten kunnen kiezen uit: 
 - Broodje Mjeelse burger (sla, tomaat, augurk, spek, mjeelse burger, kaas, cocktailsaus)

 - Broodje pulled pork (sla, koolsalade, pulled pork, bbq-saus)

 - Broodje zalm (sla, tomatensalsa, gebakken zalm, tartaar) 
 - Broodje kipfilet (sla, rode kool, curry-mangodressing, gemarineerde kipfilet)

Eventueel aan te vullen met extra keuzes:
 - Onze heerlijke gerookte ribbekes (+1.75€)
 - Gegrilde scampispies (+2€)
 - Huisbereide pulled pork kroketjes en Westmalle kaaskroketjes (+1.25€)
 - Kippenvleugeltjes en gepaneerde kipreepjes (+1.5€)
 - Pizza met pulled pork/salami (+2.5€)

Broodjes BBQ
Formule speciaal voor grote groepen vanaf 100 personen. Formule speciaal voor grote groepen vanaf 100 personen. 
Hierbij kunnen de gasten zelf hun eigen broodjes samenstellen aan het buffet en Hierbij kunnen de gasten zelf hun eigen broodjes samenstellen aan het buffet en 
aan de BBQ serveren we vlees en vis rechtstreeks van de grill. aan de BBQ serveren we vlees en vis rechtstreeks van de grill. 
Vanaf 13€/ppVanaf 13€/pp. Vraag naar uw offerte op maat, afhankelijk van de gelegenheid.. Vraag naar uw offerte op maat, afhankelijk van de gelegenheid.



Fingerfood festival
Hierbij komen wij langs met onze foodtruck en bereiden wij ter plaatse allerlei 
lekkernijen die tot bij jullie gasten geserveerd worden. 
Dit concept kunnen we jullie aanbieden voor 24,75€ per persoon + opstartkost 
van 125 €. Hierin zit de bediening en BTW inbegrepen. 

Jullie kunnen een keuze maken van 5 soorten kleine gerechtjes uit onderstaande 
lijst:

• Soepje
• Assortiment van gedroogde worstje, ham, bierworst en verse groentjes met 

dressing (voor op de tafels) 
• Mix van gefrituurde hapjes:

 – huisbereide kaas- en pulledpork kroketjes
 – Gepaneerde kipreepjes
 – Mjeels gehaktstaafje

• Geitenkaassalade van de Mekkerhoek afgewerkt met chips van spek
• Huisbereide bloedworst op grootmoederswijze in een krokant jasje met 

appel-peer konfijt
• Gefrituurde grillkaas met sausje (Veggie)
• Grillworst speciaal met pindasaus
• Heerlijk warm gerookte ribbekes van onze bbq-smoker
• Bruschetta 
• Warm gerookte zalm op een cederplankje ( + 2€ )
• Gegrilde Dry aged Côte a los met chimichurri
• Mini hot dog met tomatensalsa en augurk
• Mini Mjeelse burger (specialiteit!)
• Zoete aardappelfrietjes met truffelmayonaise ( + 1€)
• Puntzak Belgische frietjes met mayonaise
• Balletjes met pikante tomatensaus
• Steenoven pizza
• Zoete afsluiter (panna cotta met blauwe besjes en chocomousse)



Keuzemenu Vlees
Mjeelse burger
Barbecueworst
Chipolataworst
Lapje gestoomd spek
Gemarineerde kipsaté
Varkenssaté
Gekruide spare-ribs
Gemarineerd varkenslapje

Gemarineerde spieringlapje
Boergondische balletjes op spies
Gemarineerde Kipfilet
Kippenboutje (voorgegaard)
Varkenshaas & spek    +1.25€ pp
Biefstuk   +1.25€ pp

Keuzemenu Vis   
 – Zalm met kruidenboter in papillot +1,50€ pp
 – Scampi op spies +1,25€ pp

Koude groenten, salades en stokbrood
Slamix
Tomaten
Komkommer
Frisse worteltjes

Boontjes
Huzarensalade  
Gekookt eitje 
Koolsla met appel

Pastasalade
Aardappelsalade
Seizoensalade

Stokbrood    *Kruidenboter ook mogelijk

Sausjes inbegrepen 
Barbecuesaus
Tartaarsaus

Looksaus
Cocktailsaus

Mayonaise
Zigeunersaus

Boergondische barbecue
Vanaf 40 personen op locatie voor u gebakken op houtskool barbecue
Volwassenen 16.90€ pp** 
(tussen 40-65 personen 17,45€ pp)
Kinderen –10 jaar 9.70€ per kind 
Volwassenen kunnen 4 stukjes vlees of vis per persoon kiezen.
Kinderen kunnen 2 stukjes vlees of vis per kind kiezen. 

Hierin zit inbegrepen:
• Komen bakken op houtskool BBQ
• Vlees en groenten, brood en sausjes in buffetvorm zonder bediening.
• Gratis gebruik van borden en bestek
Optie:
• De afwas van borden en bestek: 0.95€ pp
• Uw complete afwas  te bespreken
 (schalen van groenten, bain-marie, borden en bestek).



Feestlijke barbecue of winterbarbecue
Vanaf 30 personen ter plaatse voor u bereid
Voor als het eens iets anders mag zijn met net dat beetje extra! Door het 
gebruik van verschillende soorten barbecues zorgen we voor een ware barbecue 
beleving.

Volwassenen  vanaf 26.95€ /pp**
Kinderen -10 jaar  vanaf 16.00€ /pp**
Vraag vrijblijvend uw offerte op maat.

Stel zelf u menu samen.
• Voorgerecht (zie lijst hieronder) (standaard niet inbegrepen)
• Hoofdgerecht: Kies 4 soorten warme groenten en 3 soorten hoofdgerechten 
(mjeelse burger, gevulde kip en BBQ worst altijd inbegrepen).
• Nagerecht (zie keuzelijst)
• Ter plaatse voor u bereid en opgesteld in buffetvorm (geen bediening)
• Gebruik van borden en bestek inclusief afwas inbegrepen
• Mogelijkheid in combinatie met hoofdgerecht: midnightsnack: puntzakje 
frietjes met mayonaise en spekchips +4.50€/pp

We nemen alle zorgen voor uw feest op ons. We ruimen de tafels af en nemen de
afwas mee. Zo kan u zelf zorgeloos genieten.
Eenmalige opstelkost van 125€ + km vergoeding.

Voorgerechten (buffetvorm)
- Verse soep uit de ketel   
- Vitello Tonato op boergondische wijze 
- Carpaccio van traag gegaarde rosbief 
- Finger Food (bediening tot bij de gasten, kleine hapjes)  
 . Huisbereide kaas- en pulledporkkroketjes
 . Gepaneerde kipreepjes
 . Mjeelse gehaktstaafje
 . Huisbereide bloedworst met appel-peer konfijt (seizoen)
 . Gegrilde scampispiesjes 
 . Assortiment van gedroogde worst, ham, bierworst en verse groentjes en   
 dippers met dressing (voor op de tafels)



Hoofdgerechten (keuzelijst)
- Gemarineerd haasje met spek
- Gemarineerde biefstuk
- Boergondisch spek
- Scampi spiesjes
- Gehaktbroodje
- Lamskroontje  
- Boergondische balletjes

- Sjasliek
- Geitenkaasje met spek
- Fakkelbrood (veggie)
- Pizza pulled pork
- Gegrilde kaas (Veggie)
- Gekruide drumstick

- Warm gerookte ribbekes van onze amerikaanse smoker
- *Lamsbout met rozemarijn en look 
- *Zalm gerookt op een cederplankje 
- *Gegrilde rosbief of côte à l’os
- *Dry age côte à l’os (aanrader!)
- *Smoked pig roast (varkenskroontje)
* Ter plaatse versneden voor de gast. 

Warme groenten (keuzelijst)
- Gevulde paprika met spek
- Gegrilde jonge wortelen
- Courgette pizza mini (veggie)
- Gegrilde tomaten met parmezaan
- Champignons met kruidenboter
- Asperge met rauwe ham 

- Gepofte aardappel 
- Warme krielaardappeltjes
- Frietjes
- Aardappelwedges
- Frietjes van zoete aardappel
- Warme lookbroodjes

Verder is het buffet aangevuld met koude groentjes (altijd inbegrepen)
- zuiderse salade
- slamix
- koolsalade met appel
- komkommer
- huisbereide huzarensalade

- gevuld eitje
- seizoenspasta
- gemarineerde tomaten
- frisse worteltjes
- aardappelsalade

Sausjes en brood
Cocktail, mayonaise, barbecuesaus, looksaus. 
Ook warme sauzen zijn mogelijk: champignonsaus, pindasaus. 
Assortiment van verschillend stokbrood met kruidenboter.

Nagerechten (keuzelijst)
- Dessertje van huis (inbegrepen)
- Dessertbuffet: mix van 4 verschillende dessertjes: chocomousse, panna cotta, 
tiramisu, bosvruchtenmousse
- Dessertbuffet deluxe: mix van 4 verschillende dessertjes + chocoladetaart, 
cheesecake, mini donuts, mini zoetigheden (inclusief bordje en bestek)



Extra’s

Tot snel in onze 
winkel!

Chris en Debby
en hun team
Meerledorp 34
2328 Meerle
03 315 04 86

+32 479 82 86 91

Huur barbecuestel (gas of houtskool) 
Geleverd en vuil terug opgehaald binnen regio Hoogstraten 40.00€
Tafelbarbecue (ideaal voor kleine groepen) 10,00 €

Huur barbecuestel (gas of houtskool)
Zelf ophalen en vuil terug brengen  25.00€

Houtskool, gas    Ook verkrijgbaar 

Verhuur bain marie    10.00€
Verhuur co-fire BBQ/vuurschaal (afgehaald) 70.00€
Verhuur grilltrailer (afgehaald)  70.00€

Gebruik van borden en bestek  0.95€ pp
(mits proper afgewassen teruggebracht)

Degelijk wegwerp bestek en borden  0.95€ pp

Zie steeds onze algemene voorwaarden op de website. 
Prijzen zijn inclusief BTW


