BBQ WORKSHOPS

CATERING MARKTEN

Alles voor uw BBQ!
Direct besteld, direct grillen

Kruishaarseweg 15
3882 LP Putten
Telefoon 0342-474 245
Mobiel 06-54 25 44 35
www.eddywernsen.nl

Aanvullend pakket “Compleet”
		
€6,50/p.p.

Geachte klant,

Voor u ligt de barbecuefolder van partyslager
Eddy Wernsen uit Putten. Wij bieden u een compleet
aanbod aan barbecuespecialiteiten en aanvullende
producten als salades, sauzen en stokbrood om uw party
tot een succes te maken. Met kwaliteitsvlees tegen zeer
aantrekkelijke prijzen; een basisprincipe binnen onze
bedrijfsvoering. En om het u gemakkelijk te maken;
ook barbecues en grote pannen zijn te reserveren.
Indien gewenst inclusief bezorging.
Eddy Wernsen, de partyslager

Barbecueschotels:

Om het u gemakkelijk te maken hebben wij reeds enkele
barbecueschotels voor u samengesteld, gevarieerd in
assortiment en prijs. Uiteraard kunt u ook zelf uw
schotels samenstellen.

Ed’s Barbecue 1 “Standaard”

€ 6,00/p.p.

• Hamburger
• Barbecueworst
• Speklap Texas
• Kipsatéstokjes (3x)
• Gemarineerde karbonade

Ed’s Barbecue 2 “Extra”

€ 8,00/p.p.

• Kipsatéstokjes (3x)
• Hamburger
• Karbonade gekruid
• Spare-rib gegaard
• Gemarineerd varkensfiletlapje

Ed’s Barbecue 3 “Super”

€ 10,00/p.p.

• Varkenshaassaté
• Pepersteak
• Shaslick
• Spare-rib gegaard
• Karbonade of speklap

Ed’s Barbecue 4 “Low Budget”

(meerprijs € 1,00, inclusief afwas)

Standaard barbecuespecialiteiten:
• Hamburger
• Barbecueworst
• Gemarineerde karbonade
• Gemarineerd filetlapje
• Spare-rib (200gr.)
• Kipsatéstokjes (set van 3)
• Shaslick
• Hawaïspies
• Gemarineerde kipfilet
• Gemarineerde drumstick (gegaard)
• Gemarineerde speklap
• Kinderspies

€ 0,95 /stuk
€ 0,95 /stuk
€ 1,50 /stuk
€ 1,50 /stuk
€ 2,50 /stuk
€ 1,75 /set
€ 1,75 /stuk
€ 1,75 /stuk
€ 1,50 /stuk
€ 1,00 /stuk
€ 1,00 /stuk
€ 1,25 /stuk

Luxe barbecuespecialiteiten:
• Katenhaasje
• Varkenshaassaté
• Pepersteak
• Gemarineerde biefspies
• Gemarineerde lamskotelet
• Bourgondische rib
• Gemarineerde entrecôte
• Verse runderhamburger

€ 2,50 /stuk
€ 2,50 /stuk
€ 2,25 /stuk
€ 2,25 /stuk
€ 2,25 /stuk
€ 2,50 /stuk
€ 3,50 /stuk
€ 1,25 /stuk

Buffetten

€

4,25/p.p.

• Gemarineerde speklap
• Barbecueworst
• Hamburger
• Karbonade

Ed’s Barbecue 5 “Kids”

Om uw barbecueschotels compleet te
maken bieden wij dit aanvullend pakket.
Met deze aanvulling bent u direct klaar:
• Rundvleessalade
• 4-Jaargetijden salade
• Scharrelsalade
• Fruitcocktail
• Stokbrood
• Kruidenboter
• 3 Sauzen
• Satésaus
• Barbecue (gratis vanaf 15 personen)
• Stevige plastic borden, bestek en servetten of
Porceleinen borden en RVS bestek en servetten

€ 3,00/p.p.

• Hamburger
• Drumstick gegaard
• Kinderspies of barbecueworst
Ook voor uw feest thuis of op het bedrijf verzorgen wij ook de
gehele catering. Of het nu gaat om een schaal hapjes of een geheel
verzorgd warm/koud buffet inclusief aankleding (stoelen, tafels,
glaswerk, drank, bedienend personeel en tenten), u zegt het maar.

Heeft u binnenkort een (bedrijfs-)feest,
opening of open dag... Wij hebben voor elke
gelegenheid een passend buffet. Bezoek onze
website voor meer
informatie: www.eddywernsen.nl

Kruishaarseweg 15 • 3882 LP Putten
Telefoon 0342-474 245
Mobiel 06-54 25 44 35
www.eddywernsen.nl
Met de uitgave van deze folder vervallen alle vorige prijslijsten.
Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Ed’s groepsbarbecuepakket
All-in • Standaard •

25 personen
€ 350,00

• 20 Hamburgers
• 15 Gemarineerde karbonade
• 15 Shaslicks
• 15 Barbecueworsten
• 20 Satéstokjes (set van 3)
• 20 Speklappen Texas
• 15 Drumsticks (gemarineerd)
• Inclusief aanvullend pakket ‘Compleet’
(zie elders in deze folder)

Vis barbecuespecialiteiten:
• Scampispies naturel
• Scampispies French Garden
• Zalmmoot in folie
• Vispotje

€ 2,50 /stuk
€ 2,75 /stuk
€ 3,75 /stuk
€ 3,00 /stuk

Broodspecialiteiten:
• Luxe broodassortiment inclusief
huisgemaakte kruidenboter

€

1,00 /p.p

Salades:
• Scharrelsalade
€ 0,90 /100 gr
• Rundvleessalade
€ 0,90 /100 gr
• Aardappelsalade
€ 0,90 /100 gr
• Hawaïsalade
€ 0,90 /100 gr
• Rauwkostsalade
€ 0,90 /100 gr
• 4-Jaargetijden salade
€ 0,90 /100 gr
• Griekse koolsalade
€ 0,90 /100 gr
• Fruitcocktail
€ 0,90 /p.p
• Ed’s rauwkostsalade (vanaf 15 personen) € 1,50 /p.p
• Verse fruitsalade
€ 2,25 /p.p

Sauzen
Diverse sauzen vanaf

€ 0,85 /100 gr

Vegetarische specialiteiten
Informeer gerust naar onze vegetarische
specialiteiten

Toetjes- of IJstaartenbuffet

€ 3,50 /p.p

• IJstaarten in diverse smaken
• Aangevulde met diverse soorten kwark en boerenvla
• Met advocaat en slagroom

• Inclusief gasbarbecue en gas
• Inclusief bezorging
• Inclusief schoonmaken barbecue voor onze rekening...

Ed’s groepsbarbecuepakket
All-in • De Luxe •

25 personen
€ 425,00

• 15 Gemarineerde karbonades
• 15 Eigengemaakte varkenshaassaté
• 15 Pepersteaks
• 15 Scampispiesen French Garden
• 15 Vispotjes
• 15 Verse runderhamburgers
• 15 Kipspiesen (gemarineerd)
• 15 Speklappen Texas
• Inclusief aanvullend pakket ‘Compleet’
(zie elders in deze folder)

• Inclusief gasbarbecue en gas
• Inclusief bezorging
• Inclusief schoonmaken barbecue voor onze rekening...

Ed’s groepspakket
Grote Partypan • All-in •

15 personen
€ 250,00

Voor 15 personen, 400 gram vlees p.p.
Ook ideaal te combineren met een
barbecuegroepspakket.
• Shoarmareepjes
• Gemarineerde filetsteaks
• Kipreepjes cajun
• Biefreepjes pikante
• 3 Soorten roerbakgroenten
• Aardappelschijfjes
• Inclusief aanvullend pakket ‘Compleet’
(zie elders in deze folder)

• Inclusief gasbarbecue en gas
• Inclusief bezorging
• Inclusief schoonmaken barbecue voor onze rekening...

Partypan • Slecht weer •

25 personen
€ 75,00

Slecht weer? Geen probleem.
Wij hebben ook voor u de partypan.
Deze pan word gevuld met snacks. Een pan vol is
140 snacks en is voldoende voor 25 personen.
Makkelijk voor een feestje of een verjaardag.
• Mini kipsaté
• Kippenvleugeltjes
• Mini gehaktballetjes
• Balispiesjes
• Spare-ribs

Ed‘s PLATEAU
VOOR DE ECHTE

LIEFHEBBER

BBQ
Wij hebben
een uitgebreid
assortiment:
Tomahawk steak
Picanha
Bavette
Procureur
T-bone steak
Pulled pork burger
Flat iron steak

Sfeervol tafelen met
‘ED’S PLATEAU’!
Een uitgebreid assortiment van
minimaal 32 verschillende koude
lekkernijen gepresenteerd op een
lang plateau. Er zijn verschillende
samenstellingen van het plateau
mogelijk.
Als basis is er rauwkostsalade,
toastsalade, tapas, antipasta,
vis en kaas.
Uiteraard kunnen wij het ook
naar wens samenstellen.

ED’S BOEREN PLATEAU

€ 7,50 per persoon

ED’S PLATEAU DE LUXE
€ 12,50 per persoon

Diversen:

Om uw barbecue, gourmet of grote pan party tot een

Ook verhuren wij
Weber bbq’s en
wij kunnen voor
u op locatie
bakken of
barbecuen.
Informeer
naar de
mogelijkheden.

succes te maken, kunnen wij ook voor diverse artikelen
zorgen. De prijzen van deze artikelen zijn afhankelijk
van het aantal personen en uw wensen.
• Barbecues, gas en houtskool
In bruikleen. Gebruik op eigen risico.
• Gasflessen
Gasverbruik wordt in rekening gebracht,
€ 15,00 per barbecue.
• Barbecuetangen
• Grote wokpan
In bruikleen. Gebruik op eigen risico
• Porceleinen borden en RVS bestek
€ 1,00 per couvert (inclusief afwas)
Schoonmaken barbecues
Schoonmaakkosten € 15,00/stuk
Bezorging
Vanaf 15 personen gratis binnen straal van 10 km.
Grotere afstanden in overleg.

