
MINI ASSORTIMENT (vlees)
mini hamburger | mini biefstuk | mini lamskotelet

mini saté | mini BBQ worst | vuurpijl | honing mosterdspies
gemarineerd spek

10,50 €

MINI ASSORTIMENT (vlees en vis)
mini scampibrochette| mini kabeljauwpapillot | mini bbq worst

mini gemarineerd biefstukje | mini spare-rib
mini hamburger met spek | mini kalkoenhaasje 

mini entrecôteburger
12,95 €

GROENTENASSORTIMENT
slamix, komkommer, wortelen, 
      boontjes, tomaat  (vanaf 5 personen)   €   4,00
aardappelsla       €   8,95/kg
paprikasalade      €   9,95/kg
koolsalade      € 12,95/kg
pastasalade       € 11,50/kg
parelcouscous met munt    € 18,95/kg
brocollisalade      € 11,95/kg
aardappelen in de schil met kruidenboter  €   7,95/kg
gekruide krielaardappelen    €   7,50/kg
breekbrood      €   0,95/pp

DESSERTS (vooraf te bestellen)

rijstpap       € 1,95
tiramisu         € 2,30
chocomousse        € 2,30
panna cotta met frambozencoulis  € 2,30

koude SAUzEN
BBQ-, cocktail-, curry-, zigeuner-, look-, tartaar-, vinaigrette

€ 7,95/kg

warme SAUzEN
champignonroomsaus, peperroomsaus, béarnaise, provencaalse

€ 7,95/kg

BBQ
Huur BBQ toestel groot € 40,00
Huur BBQ toestel klein € 20,00

Bus gas € 20,00

 

Wij wensen u alvast een “warme” 
zomer en veel barbecuegenot !!

Prijzen geldig vanaf 1 mei 2019. 

Prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging.

Wij verzorgen ook uw BBQ bij u thuis.
Vraag hieromtrent meer info bij slagerij Bovyn.

SLAGERIJ - TRAITEUR

BOVYN - NAUWELAERTS

Koningsplein 39
2500  Koningshooikt

Tel.: 03.482.14.47     
Fax: 03.482.44.06

www.slagerijbovyn.be

info@slagerijbovyn.be

Openingsuren
Maandag t.e.m. Vrijdag  van 8.00u tot 12.30u  
     en 13.30u tot 18.00u
Zaterdag     doorlopend van 8.00u tot 15.00u
Donderdag en Zondag   gesloten
BBQ’s kunnen ‘s zondags na afspraak worden afgehaald. 

BARBECUE

SLAGERIJ
BOVYN - NAUWELAERTS



Beste fijnproever,

tijdens het bbq-seizoen kan u zichzelf en uw gasten 
verwennen door een keuze te maken

uit het uitgebreide assortiment bbq-lekkernijen 
dat slagerij bovyn u aanbiedt.

APERITIEF, AMUSES & HAPJES SUGGESTIES

apérosticks | vuurpijlen  
kippenvleugeltjes | mini spare-ribs |mini frikandelspies met ui

RUNDSVLeeS

biefsuk | gemarineerde biefstuk | côte à’ l’os  
entrecôte | pepersteak 

rundsbrochette | hamburgers | entrecôteburger

KALFSVLeeS

kalfsbrochette | kotelet | mignonet | entrecôte | kalfsburger

LAMSVLeeS

lamsbrochette (lamsfilet) | gemarineerde lamskotelet  
lamskroontjes | merguezeworstjes

VOOR DE KIDS

mini hamburger | mini kipsaté 
mini chipolata

kinderbrochette (frikandel, kipworstje, grillworstje en spekje)

VARKENSVLeeS

gemarineerde saté | gemarineerd spek 
gemarineerd varkenskroontje| gemarineerde kotelet

roosterlapjes | gemarineerde spare-ribs
gemarineerde vleesribbetjes (voorgekookt)

chipolata

GEVOGELTE

gemarineerd kippenboutje  
gemarineerd kippenkoteletje
kippensteak | kippenworstje

kalkoenbrochette met ananas
gemarineerde kipfilet 

gemarineerde kippenbil
kalkoenhaasjes | honing mosterdspies (kip)

kipsaté

VIS

visbrochette € dagprijs
scampibrochette € 2,95/stuk

zalmpapillotte € dagprijs

ALLERLEI

gemengde brochette | brochette van de chef (haasje +/- 400gr) 

hamburger met spek | vegetarische burger
barbecueworst | witte en zwarte pensen

barbecueworst speciale (met kaas en gerookt spek)

frikandelspies met ui | grillworstspie met ananas 

BARBECUEPAKKETTEN

PAKKET 1

BBQ-worst | halve gemarineerde kipfilet | saté

€ 6,95

PAKKET 2

hamburger | merguezeworstje | gemarineerde biefstuk

€ 7,50

PAKKET 3

roosterlapje | bbq worst speciale | kipsaté

€ 8,50

PAKKET 4

hamburger met spek 
gemarineerd lamskroontje

gemengde brochette | gemarineerde 1/2 spare-rib

€ 9,95

KINDERPAKKET 1

chipolataworstje | mini saté | kippenboutje 

€ 3,95

KINDERPAKKET 2

mini hamburger | halve kipfilet

€ 3,50


