
 
 
 

Barbecue bestellen 
U bent enkele stappen verwijdert van de BBQ pakketten van slagerij van Nugteren in 
Dordrecht. De barbecue specialist in Dordrecht. U wilt een gezellig avondje barbecueën of 
een feest organiseren. Op de andere zijde vindt u 4 BBQ menu's. Slechts een kleine greep uit 
het barbecue assortiment. Niet wat u zoekt? U kunt bij de slager ook zelf uw barbecuepakket 
samenstellen. Kom langs in de winkel of pak de telefoon en plaats direct uw BBQ bestelling! 

 

Eigen BBQ pakket samenstellen 
Niet helemaal tevreden? U heeft liever wat meer satévlees in plaats van zo’n uitgebreide lijst met van 
alles wat. U heeft liever geen lamskotelet, kipfilet en stukje sparerib, maar juist speklapjes en 
gemarineerde kippenvleugels. Houdt u ook van vis op de BBQ? Kortom, u stelt liever uw 
eigen BBQ menu samen? Kom langs in de winkel of bel slagerij van Nugteren en geef 
vandaag nog uw persoonlijke bestelling door! 

 
 
 
 

BBQ organiseren, 
wat heb ik nodig? 
U wilt een BBQ organiseren. U 
weet hoeveel mensen er komen, 
of heeft u slechts een ruime 
schatting? U wilt gasflessen, een 

partytent of gewoon extra barbecues huren? U weet wat u graag op de barbecue legt, maar 
wat vinden andere mensen lekker? Nog meer vragen? Slagerij van Nugteren heeft een slager 
die u graag adviseert. Hij vertelt u wat de kosten zijn. Wat u nodig heeft voor een geslaagd 
barbecuefeest en wat u vooral niet moet vergeten! 

 

Bestelopties vindt u op de achterzijde 



Standaard BBQ Pakket 
 BBQ worstje zelfgemaakt 

 3 kipsatéstokjes zelfgemaakt 

 Hamburger uniek van smaak 

 Gemarineerde sparerib 

 Shaslick uit eigen keuken 
€8,25  Aantal pakketten:    

 
 

Kinder BBQ Pakket 
 Kidshamburger uniek van smaak & vorm 

 1 kipsatéstokjes zelfgemaakt 

 1 junior spies uit eigen keuken 

 BBQ worstje zelfgemaakt 
€4,75  Aantal pakketten:    

Deluxe BBQ Pakket 
 3 kipsatéstokjes zelfgemaakt 

 Hamburger uniek van smaak 

 Gemarineerde sparerib 

 Shaslick uit eigen keuken 

 Lamskotelet 

 Gemarineerde (scharrel)kipfilet 
€9,95 Aantal pakketten:    

 

All-in BBQ Pakket 
Het All-in BBQ pakket bevat alle 
producten uit het Deluxe BBQ pakket 
inclusief verse sausen en afgebakken 
stokbrood. 
€11,75  Aantal pakketten:    

 

 

Eigen BBQ Pakket(Al onze spiesen zijn minstens 100 gram) 

BBQ worstje zelfgemaakt €1,59 per 100 gram Kip op stok (gegaard & gemarineerd in div. smaken) 

Portie 3 kipsatéstokjes €1,85 per 100 gram - Oriëntaal gekruid €1,65 per 100 gram 
Hamburger uniek van smaak €1,45 per 100 gram - Pesto gekruid €1,65 per 100 gram 
Gemarineerde sparerib €1,25 per 100 gram - Piri-piri gekruid €1,65 per 100 gram 
Shaslick uit eigen keuken €1,75 per stuk - Steak oil gekruid €1,65 per 100 gram 
Golf spies €1,45 per stuk Reeweg spies €1,49 per stuk 
Fakkels €1,20 per stuk Biefstuk spies €2,25 per stuk 
Lamskotelet €2,49 per 100 gram Kip Hawai spies €1,60 per stuk 
Kip borrelhapjes €1,05 per 100 gram Scampi spies €2,35 per stuk 
Drumsticks €1,25 per 100 gram Zalm spies €2,35 per stuk 
Gemarineerde speklap €1,20 per 100 gram Groente spies €1,25 per stuk 
Gemarineerde filetlapjes €1,70 per 100 gram Iberico worstjes €2,25 per 100 gram 
Gemarineerde lamskotelet €2,49 per 100 gram Iberico kotelet €2,90 per 100 gram 
Gemarineerde kipfiletjes €1,69 per 100 gram Ribeye Black Angus €5,95 per 100 gram 
*Wij leveren ook opgemaakte Huzaren(€5,95), Russische ei(€5,95) & Zalmsalade(Dagprijs ±€8,50) per 250 gr. 

 
*Wij verhuren tevens partytenten, statafels en gas-BBQ’s voor een geslaagd barbecuefeest. Informeer bij uw slager. 
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