
 



VLEES / VIS 
 

  GEWOON GEMARINEERD GESTOOMD 

 saté 3st (alleen vlees) € 0,80st € 1,00st / 
KIP 

 saté 4st (met ui of ananas) € 2,00st € 2,20st / 
 bil € 1,55st € 1,75st € 2,45st 
 kotelet € 1,05st € 1,25st € 1,95st 
 dumpstick € 0,95st € 1,15st € 1,85st 
 enkele filet € 2,50st € 2,70st € 3,50st 
 kiphaasje op een stokje € 1,00st € 1,20st / 
 

 saté 4st € 2,00st € 2,20st 
KALKOEN 

 lapje op Italiaanse wijze € 3,00st 
 

 kotelet lage rib met been € 8,61kg € 8,81kg 
VARKEN 

 saté 4st (met ui) – 5st € 1,15st - € 1,35 € 1,55st 
 saté 4st (met paprika) – 5st € 1,45st - € 1,75 € 1,85st 
 gestoomde en gemarineerde 4 ribs / € 3,50st 
 spareribs (4 ribs) € 2,90st € 3,10st 
 spek (gezouten of ongezouten) € 10,30kg € 10,55kg 
 

 saté 4st (ui of paprika) € 2,85st € 3,05st 
RUND 

 steak € 20,15kg € 20,35kg 
 entrecôte (min 2 pers.) € 23,15kg € 23,35kg 
 côte-à-l'os € 21,50kg € 21,70kg 
 

 saté 4st (met paprika) € 3,50st € 3,70st 
LAM 

 steak € 26,58kg € 26,78kg 
 

 hamburger (100g) € 1,00st  
BURGERS / WORST 

 barbecueworst (150g) € 1,85st  
 chipolataworst (125g) € 1,95st  
 merguezeworst (125g) € 2,00st  
 groenteburger € 1,40st 
 worstMIX saté 3st – 7st € 1,65st - € 3,00st  
 

 scampisaté 4st dagprijs 
VIS 

 zalmmoot dagprijs 
 kabeljauwmoot dagprijs 
 gemengde vissaté dagprijs 
 

 chipolataworst (80g) € 1,25st 
VOOR DE KINDEREN 

 

 kipsaté 3st (80g)  € 1,30st 
 

 hamburger (80g)  € 0,85st 



APERITIEF 
Ook voor de aperitiefhapjes kunnen wij zorgen! Zo is er bijvoorbeeld een kleine kipsaté met twee 
stukjes vlees voor € 0,55st. Of heb je onze apero’s al geproefd? € 0,80st 

 

GROENTEN 
 

ALTIJD LEKKER BIJ EEN STUKJE VLEES  
 tomaten aardappelsla 
 komkommer-seldersla rijst 
 gemengde sla pasta 
 wortelen  
 
→ dit alles aan € 6,00 per persoon 
 vanaf 25 personen € 5,00 per persoon 
  
 supplement aardappel in de schil € 1,00st 
 
→ broodjes (3st) € 1,60 per persoon 
 
→ pakketprijs 
 groenten + saus aan € 6,55 per persoon 

 

SAUZEN  
  
OM UW VINGERS VAN AF TE LIKKEN 
 zigeunersaus barbecuesaus 
 huisbereide cocktailsaus koude currysaus  
 looksaus tartaar 
 
→ dit alles aan € 7,50 per kilo 
 
 wij rekenen ongeveer 70g per persoon 
 

DESSERTEN  
  
OM HEERLIJK VAN TE GENIETEN 
 pudding € 1,65 pp 
 tiramisu € 1,80 pp 
 rijstpap (geel of wit) € 1,65 pp 
 fruitsla € 2,00 pp 
 chocolademousse € 1,65 pp 
 of ... mengeling € 1,80 pp 
 

LEVEREN ??? 
  
Vanaf 25 personen LEVEREN wij gratis aan huis 
in Sint-Job-in-‘t-Goor en Brecht. 



… ook in 2015 … 
 
BARBECUE TEAM VANDEKEERE 
 
 Een barbecue gepland voor familie of vrienden? 
 
 Wij verzorgen uw barbecue vanaf 25 personen! 
 Voor deze service betaalt u een forfait van € 180 voor 4u 
 
 Vanaf 50 personen bedraagt dit € 220 voor 4u. 
 
 WAT WIL DIT ZEGGEN? 
  
 Wij rekenen 4u vanaf het moment dat wij bij u beginnen opstellen, normaal komen wij daar 

ruimschoots mee toe. Per bijkomend begonnen uur vragen wij een supplement van € 20 per 
aanwezige bakker. Afhankelijk van het aantal personen zijn wij aanwezig met 2, 3 of 4 personen. 

  
 In deze prijzen zijn de kolen of briketten en aanmaakblokjes of vloeistof inbegrepen! 
 
 
 
 

 
OM UW BARBECUE AAN TE STEKEN 
 kolen, briketten en aanmaakblokjes zijn ook verkrijgbaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beenhouwerij Vandekeere 
Eikenlei 21 - 2960 Sint-Job-in-'t-Goor 

tel: 03/636.40.69 
beenhouwerij.vandekeere@telenet.be (geen bestellingen via mail aub) 
 

 
Opgelet, wij behouden ons het recht om op eender welk moment onze prijzen aan te passen. 

De dagprijzen hebben steeds voorrang op de prijzen uit deze folder. 
Vraag steeds naar de recentste prijzen om misverstanden te vermijden!!! 
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