


Ga samen met Butcher Bart voor ... DE BESTE BBQ VAN HET JAAR!

Geniet heerlijk met familie en/of  vrienden van het lekkerste vlees, op zomerse 
dagen. Ontdek hier ons BBQ-assortiment, van apperitiefhapjes tot kazen.

Niet helemaal gevonden wat u zoekt? Stelt u graag op maat een ander pakket 
samen? Laat het ons gerust weten via info@butcherbart.be of  kom langs in onze 
winkel om zelf  uw favoriete stukje vlees te kiezen. 

Heeft u een voedselallergie? In onze winkel kan u terecht voor een ruim assortiment 
gluten-en lactosevrije producten. 

Het Bart Team



U KAN EENVOUDIG BESTELLEN OP 2 MANIEREN:

  In onze slagerij bij de winkelverantwoordelijke:
U kan persoonlijk uw bestelling doorgeven, waarbij u meteen de nodige informatie 
ontvangt. 

  Via onze website:
Op onze website www.butcerhbart.be vindt u naast deze barbecuefolder, ook een 
bestelformulier dat u eenvoudig kan invullen en doorsturen via de website. 



Mini kipsate (ca. 60gr/stuk)
Kippenboutje (ca. 80gr/stuk)
BBQfakkel
Souflaki
Scampi brochette (6 stuks)
Spare-ribs voorgegaard (ca. 100gr)

€ 15,90/kg
€ 9,20/kg
€ 0,90/stuk
€ 12,90/stuk
€ 3,20/stuk
€ 14,90/kg



Gemarineerde kipfilet
Kruidenbiefstuk 
Kipsaté 
Hamburger
Merguezworst
Lamskroontje 
Varkenshaasje

Barbecueworst
Kipfilet gemarineerd
Saté gemarineerd

Scampibrochette
Kipfilet gemarineerd
Barbecuespek
Biefstuk gemarineerd

Varkenshaasje op spies
Barbecueworst
Kalkoenbrochette gemarineerd

Lamskroon op spies
Chateau-briand
Saté gemarineerd
Kipfilet gemarineerd

Kipsate 
Pippoworstjes (3 stuks)
Hamburger

*All-in pakket : vleespakket inclusief  8 soorten groenten en 3 soorten saus 
*All-in pakketten zijn bestelbaar vanaf  4 personen



Côte à l’os en entre-côte: 
ruime keuze uitw diverse runderrassen
Entre-côte 
Zesrib 
Château briand
Rumsteak
Kruidensteak 
Hamburger 
Rundsbrochette

Kalfsentrecote 
Kalfskotelet 
Kalfslapje gemarineerd
Kalfsbrochette

Lamskotelet gemarineerd
Lamskroon 
Lamskroontje op spies 
Lamsbrochette gemarineerd
Lamsfilet 

€ 21,80/kg

€ 23,80/kg
€ 22,90/kg 
€ 24,80/kg
€ 23,90/kg
€ 22,90/kg
€ 11,90/kg
€ 18,90/kg

€ 32,90/kg
€ 26,90/kg
€ 29,80/kg
€ 24,90/kg

€ 26,90/kg
€ 49,90/kg
€ 49,80/kg 
€ 26,80/kg
€ 52,90/kg



Kipfilet gemarineerd 
Kalkoenfilet gemarineerd
Kipkotelet (voorgegaard)
Kippenboutje gemarineerd (voorgegaard)
Kippenbil (voorgegaard)
Kippensaté gemarineerd 
Kalkoenbrochette gemarineerd

Scampibrochette
St. Jacobsvruchten op spies
Visbrochette gemarineerd
Papillot van zalm
Papillot van kabeljauw
Gamba’s gemarineerd

Barbecueworst (voorgegaard)
Merguezeworst (lams)
Italiaanse barbecueworst 
Zwitserse barbecueworst (met emmentaler)
Pippoworstjes (kinderen)
Grillworst

€ 13,90/kg
€ 14,90/kg
€ 8,90/kg 
€ 7,20/kg
€ 7,20/kg
€ 15,90/kg
€ 15,90/kg

€ 3,20/stuk
€ 46,90/kg
€ 28,90/kg 
€ 24,90/kg
€ 28,90/kg
€ 46,90/kg

€ 14,90/kg
€ 17,90/kg
€ 15,90/kg 
€ 15,90/kg
€ 18,90/kg
€ 12,80/kg



Ardeense steak
Kotelet gemarineerd
Mignonette 
Spare ribs (voorgegaard)
Vleesribben ( voorgegaard)
Barbecue spek (voorgegaard) 
Duroc d’olive: kotelet, lapjes, karbonade 
Varkanshaasje op spies
Saté gemarineerd

€ 17,90/kg
€ 14,90/kg
€ 17,90/kg 
€ 14,90/kg
€ 10,90/kg
€ 13,90/kg
€ 16,90/kg
€ 21,80/kg
€ 16,90/kg



aardappelsalade 
pastasalade 
tomaten 
komkommer 

boontjes 
geraspte wortelen 
koolsalade 
slamix  

Primeur groentjes: voorgegaarde groenten mengeling (opwarmen op barbecue)
Mediteraanse groentjes: zuiderse groenten mengeling  (opwarmen op barbecue)
Provençaalse patatjes (opwarmen op barbecue)
Gebakken krieltjes (opwarmen op barbecue)

Koolsalade 
Boontjes salade 
Griekse pastasalade met fetta
Pasta pesto rosso
Pastasalade 
Rauwkostsalade 

Komkommersalade 
Aardappelsalade 
Tomaten mozzarella salade 
Champignons met kruidenboter
Rode biet met appelsalade



look
barbecue 
cocktail 

curry 
provençale 
tartaar 

bearnaise
champignon
peper

bieslook
honing mosterd
thousand islands

zachte curry
maison



Tomaat rijkelijk gevuld met grijze garnaalsalade - Italiaanse 
ham met meloen - asperges in een jasje van beenham 
- gevulde hoeve-eitjes - tonijnsalade op een bedje van 
perzik - ovengebakken boutje van kip - gebraden rosbief  en 
varkensgebraad - cocktail en tartaarsausje - gegarneerd met 
koude groentjes 

Stukje gepocheerde zalmfilet - gerookte zalm en forel - tomaat 
rijkelijk gevuld met grijze garnaalsalade - Italiaanse ham met 
meloen - asperges in een jasje van beenham - gevulde hoeve-
eitjes - tonijnsalade op een bedje van perzik - ovengebakken 
boutje van kip - cocktail en tartaarsausje - gegarneerd met 
aangepaste koude groentjes



Deze schotel wordt samengesteld uit verschillende soorten van 
charcuterie en zelfbereide salades, mooi afgewerkt met vers 
fruit.

Aangepaste Belgische, Franse, Italiaanse, ... kazen mooi op 
schotel gegarneerd en afgewerkt met een waaier van vers fruit 
en noten.



Biefstuk - kipfilet - varkenshaasje - hamburger - kalfsworst - 
kalfsvink - lamskroontje

Kipfilet - hamburger - kalfsworstje - mini saté

Gourmet van de chef  op schotel - koude groentenschotel - 
assortiment sausjes van het huis



Chateaubriand - kipfilet - varkensvlees - kalsfworstje - 
gepaneerde balletjes - spekvinkjes - loempia’s

Kipfilet - gepaneerde balletjes - spekvinkjes - loempia

Fondue van de chef  op schotel - koude groentenschotel - 
assortiment sausjes van het huis



Kruidensteak - kipfilet - lamsfilet - oosterse cordon blue - 
hamburger - japanse spies - varkenshaasje

U kan gebruik maken van onze toestellenverhuur mits de 
betaling van een waarborg. Bij correcte inlevering van het 
toestel wordt deze waarborg u terugbetaald.

Scampispies - gamba met Gandaham - zalmfilet - 
kabeljauwhaasje -  sintj-acobsvrucht

Gemarineerde krieltjes en roerbakgroentjes




