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Naam:

Slagerij Antens

Adres:

Tolberg centrum 126
4708 HK Roosendaal
Tel 0165-562615
www.slagerij-antens.nl

Telefoon:
Datum:

Tijd:

aantal plu
651
650
652
666
648
685
644
643
660
653
658
654
657
655
674
673
669
662
plu
640
612
531
852
624
626

Assortimentslijst BBQ ''POPULAIR'' (prijs per stuk)
per stuk totaal
BBQ Hamburgers
BBQ Worstjes
Kip sate
Varkens sate
Kip zongedroogde tomaat
Oosterse kip spies
Kip piri piri spies
Golf Spies
Shaslick kip
Shaslick varkens
Cajun Spies
Kinderspies
Tandoori stick
Hawai stick
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde Kalkoenfilet
Gemarineerde varkensfilet
Gemarineerde speklap
totaal
Aardappel-ei salade p/kg
Huzarensalade p/kg
Zalmhuzarensalade p/kg
Pasta salade
Kruiden boter p/kg
stokbrood (110 gram)

-

aantal plu
47
143
35
3
6
36
791
647
662
674
669
201
230

Heeft u bij ons een totaalpakket besteld inclusief BBQ
dan bezorgen wij dit gratis bij u.
voor alle overige thuisbezorgingen reken wij
een kleine vergoeding naargelang de afstand

Vis spiezen
Zalm spies
Botervis spies
Scampiespies
provenciale vis spies
pangasiusspies
Gekruide tonijn spies

2,49
2,49
2,69
2,49
1,49
2,89

-

Voor BBQ compleet vis hebben we het volgende pakket samengesteld
* 4 stuks vis per persoon
* 100 gram Zalm huzaren salade
* 100 gram Huzaren salade
* 100 gram Rauwkost salade
* Stokbrood met kruidenboter
* 3 soorten sausjes

x
x
x

x
x
x

Telefoonnummers die u buiten werktijden om kunt bellen
bij evt. problemen van een geleverde BBQ.

'Luxe'' totaal pakket
'Populair'' totaal pakket
'Vis'' totaal pakket

-

Totaal vlees, saus etc.

-

Bord+bestek (hard kunstof)
Gasverbruik p.p.
Schoonmaakkosten BBQ
Totaal gas en schoonmaak

0,80
0,50
15,00

9% btw
21%btw

-

Maakt u de rekening over, graag binnen 4 dagen na levering.
Overmaken op rekeningnummer NL96RABO0351625267
onder vermelding van uw naam en adres

Hartelijk bedankt voor uw bestelling

-

Totaal bedrag incl. btw

06-55185056
* prijswijzigingen en aktie's voorbehouden

-

U kunt natuurlijk ook besluiten om een totaalpakket LUXE te nemen.
Wij stellen dan een mixpakket voor u samen uit de bovenstaande kolom
* 5 stuks vlees ''LUXE'' per persoon. (geen vis)
* 100 gram huzaren salade opgemaakt
* 100 gram aardappel-ei salade opgemaakt
* 100 gram rauwkost salade
* Vers fruit
* Stokbrood met kruidenboter
* 3 soorten sausjes

688
689
642
680
675
687

U kunt natuurlijk ook besluiten om een totaalpakket te nemen.
Dan heeft U een mixpakket populair bestaande uit:
* 5 stuks vlees ''populair'' per persoon. (geen vis)
* 100 gram Huzarensalade
* 100 gram Aardappel-ei salade
* 100 gram rauwkost salade
* Cocktail fruit
* Stokbrood met kruidenboter
* 3 soorten sausjes

Assortimentslijst BBQ ''LUXE'' (prijs per 100 gram)
100 gram
totaal
Varkenshaas porto
Varkenshaas sate
Biefstuk spies
Biefstuk
Entrecote
Ribeye
lamskarbonade
kip sate
Speklap
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde varkensfilet
Runder hamburger
Amerikaanse hamburger
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