puur vlees

Barbecue

voor groepen

Leve de barbecue!
in dit nummer

 Monolith kamado
 Vuurbarbecue
 Culinaire workshops

Verheugt u zich ook zo? Goed gezelschap, koele
drank en... gloeiende barbecues met puur vlees.
We maken van uw barbecue graag een feest.
Bijvoorbeeld met onze keramische Monolith. Die
is net als onze spectaculaire vuurbarbecue en onze
gasbarbecues beschikbaar voor groepen. Leuk voor
familiefeestjes, bedrijfsuitjes of verenigingsdagen.
Zoveel mensen, zoveel wensen. Daarom gaat
onze service van zelf doen tot volledig verzorgde
barbecues. Met opties als groot vlees, culinaire
workshops van een echte slager en fijne
biologische wijnen. Zegt u het maar.

Bussumerstraat 50

Hilversum

Telefoon 035 6236910

www.biologischeslagerij.nl

Barbecueën met
20 tot 200 personen
Organiseert u een barbecue voor een
grotere groep? We hebben alles in huis
om van uw barbecue een feest te maken.

vuurbarbecue
Met onze ronde vuurbarbecue heeft uw
feestje altijd een warm hart. Door de
beweging en de precieze stelmogelijkheid
roostert het vlees mooi egaal. Geschikt
voor groepen tot 70 personen (en in
combinatie met gasbarbecues zelfs meer).
De vuurbarbecue komt standaard met
een van onze mensen. Die bedient de
barbecue, zodat u uw handen vrij heeft.
Stook na het barbecueën gerust zelf
verder – de nacht is lang.

gasbarbecues
Voor uw gezelschap van 20 tot 40
personen leent u bij ons een grote gas
barbecue. Lekker makkelijk en helemaal
gratis. We berekenen enkel 10 euro voor
het gas en 10 euro voor de schoonmaak.
We hebben er meer, dus ook voor grotere
groepen is de gasbarbecue een optie.

Huur vuurbarbecue: € 70,00 per dag
(inclusief hout voor het barbecueën en
schoonmaak)
Halen en brengen: gratis binnen
Hilversum (erbuiten in overleg)
Uurtarief medewerker: € 35,00

monolith kamado
U heeft hem vast al wel eens bij ons buiten
zien staan: onze Monolith, dé barbecue
voor slowcooking. Deze keramische
barbecue is bijzonder geschikt voor
groot vlees en ook klassieke gerechten
worden heerlijk. Een van onze mede
werkers bedient hem, maar u bent
welkom om actief mee te kijken.
Ook leuk als u overweegt zelf een
Monolith in huis te halen. Want wist
u dat we officieel dealer zijn? Kijk op
www.biologischeslagerij.nl/monolith
voor alle informatie.
Huur Monolith: € 70,00 per dag
(inclusief schoonmaak)
Halen en brengen: gratis binnen
Hilversum (erbuiten in overleg)
Uurtarief medewerker: € 35,00

Alles voor
uw barbecue...
Natuurlijk hebben we alles op het
gebied van vlees. Barbecueschotels,
maar ook losse producten. En we
adviseren u graag over groot vlees en
andere specialiteiten. Uw barbecue
wordt compleet met onze salades,
stokbrood en sauzen. Van ons
standaard assortiment of in overleg
voor u gemaakt. Vraag het ons,
we denken graag met u mee.

...en uw feest
Wilt u helemáál geen gedoe? Maak
dan gebruik van onze party-artikelen
– wij doen de afwas.

Wijnarrangement
op maat
Het is altijd lastig inschatten wat gasten

zullen drinken: rood, wit, rosé? Of nemen ze

liever bubbels? Geen probleem. Bij ons mag
u ongeopende flessen gewoon weer retour

brengen. U kiest uit ruim veertig biologische
wijnen van kleinschalige producenten. Naar
wens leveren we de flessen gekoeld aan.

Groot vlees
Heerlijk: groot vlees op de barbecue.
Van porchetta tot picanha, van brisket
tot pulled beef en van côte de boeuf tot
short ribs. Die gaart u langzaam in een
sluitbare barbecue met goed regelbare
temperatuur (zelf zijn we helemaal blij
met onze stenen Monolith). Kijk op de
website voor tips en recepten – slager
John post regelmatig nieuwe inspiratie.

Culinaire
workshops

Combineer een barbecue met een workshop
van een echte slager. Zoals slowcooking in

de kamado of zelf worstjes maken. Dat kan
op locatie, maar ook gewoon bij u thuis.
Leuk voor teambuilding of vrijgezellen-

party’s. Vraag informatie in de winkel of
ga naar de website.

Picanha op de Monolith. Het recept vind je op de website.

zelf worst
maken

Thuis worst maken kan ook zonder work-

shop: leen bij ons een worststopmachine.

Van anderhalve kilo varkensgehakt maakt u
al snel enkele meters worst. Bij de machine
zit een map met instructies en recepten.
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