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Maaltijd-DishesNIE

DIVE RSE NASI EN BAMI MAALTIJ DEN
•
•
•

Nasi goreng met satevlees in pindasaus
Nasi goreng met kipfilet in zoetzure saus
Nasi goreng met gehaktballetjes in bali-ketjapsaus
Ook verkrijgbaar met bami in plaats van nasi

VEGETARISCHE NASI EN BAMI MAALTIJ DEN
•
•

Nasi goreng met vega-satestokjes in pindasaus
Nasi goreng met vega-balletjes in bali-ketjapsaus
Ook verkrijgbaar met bami in plaats van nasi

Kies hier een heerlijke complete
maaltijd! Leverbaar vanaf 4
personen. Of kies een snack-dish!
1,5 uur van te voren vult u de chafing
dish met heet water en zet de brandertjes er onder. Bakjes met maaltijden in de chafing dish, deksel erop
en na 1,5 uur is het smullen maar!

ITALIAANSE MAALTIJ D
Drie Italiaanse gerechten geleverd als complete maaltijd!
• Macaroni kip: Elleboogjes pasta gekookt met een snufje zout,
waaraan tomatensaus met stukjes kip en verse groenten zijn
toegevoegd.
• Spaghetti bolognese: Gekookte spaghetti in een rijk gevulde
bolognesesaus met geruld gehakt en verse gesneden groenten.
• Lasagne: Italiaanse lasagne van pastavellen en bolognese saus
met gehakt, tomaat, en verse kruiden en specerijen. Afgestrooid
met kaas, tomaat en paprika.

STAM P POT MAALTIJ D (Alleen leverbaar vanaf oktober t/m maart)
Complete maaltijd met drie heerlijke stamppotten!
• Boerenkool met fijne slagers rookworst
• Zuurkool met uitgebakken spekjes
• Hutspot met heerlijke hachee volgens recept van oma Van Guilik.
Ook verkrijgbaar in vegetarische versie!

P RIJS (VANAF 4 PE RSONEN)
€ 5,98 per persoon!
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Snack-Dishes NIEUW!

HEE RLIJKE SNACKS

Een complete chafing dish gevuld met snacks!
Diverse keuzes voor circa 10-20 personen:
• Spare ribs & kipdrummets
• Spare ribs & Zwolsche speklapjes
• Kip snacks: mini kipsaté & kipdrummets
• Kipdrummets & Zwolsche speklapjes
• Spare ribs only!
• 30 stuks gegrillde kipsatéstokken
• 20 slagersgehaktballen met satésaus

P RIJS
Vanaf € 40,00 per snack-dish!

Ambachtelijke Salades
Heerlijke vers gemaakte salades en eventueel mooi opgemaakt met verse groentes en
vleeswaren.

SOO RTEN
•
•
•
•
•
•

Oma’s rundvleessalade
Scharreleisalade
Verse rauwkostsalade
Kip pasta pesto salade
Zalmsalade
Tonijnsalade

P RIJS

Vanaf € 9,98 per kilo. En opgemaakte
salades vanaf € 12,98 per kilo.
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Party-pan
EEN ELEKT RISCHE PAN VE R DEELT IN
6 VAKKEN GEVULD MET 150 HEE RLIJKE
HAPJES
•
•
•
•
•
•

Mini kipsaté
Indische balletjes
Pikante kipkluifjes
Zwolsche speklapjes
Onze huisgemaakte spare ribs
Gekruide gehaktballetjes

Party-pan de Luxe 1
De bekende Party-pan aangevuld met knapperige stokbroden, kruidenboter, heerlijke
sauzen en 1500 gram aan ambachtelijke toastsalade: tomaat-mozzarella, roomkaas-selderij
en Surinaamse ei.

P RIJS
€ 89,50 per stuk!

60 minuten voor gebruik zet u de Party-pan
aan. Na een uurtje opwarmen heeft u heerlijke warme hapjes!

P RIJS
€ 59,50 per Party-pan!
Op aanvraag kunt u de inhoud van de
Party-pan ook in chafing dishes ontvangen. Geen
elektriciteit nodig en kan nooit aanbranden!

Party-pan de Luxe 2
De bekende Party-pan aangevuld met knapperige stokbroden, kruidenboter, heerlijke
sauzen en 3 kilo aan maaltijdsalades: scharreleisalade en oma’s rundvleessalde.

P RIJS
€ 89,50 per stuk!
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Party-pan de Luxe 3
De Party-pan maar nu aangevuld met 3 kilogram rijkgevulde nasi en/of bami goreng en
voldoende satesaus. Geleverd in chafing dish
met voldoende brandpasta. Een heerlijk mini
buffetje!

Party-pan Klein
4 SOO RTEN PAN:
Kipkluifjes, gehaktballetjes, spare ribs en
speklapjes

50/50 PAN:
50/50 spare ribs & speklapjes

P RIJS

BALLEN PAN:

€ 89,50 per stuk!

Gekruide gehaktballetjes, kipballetjes, sateballetjes en Indische balletjes.

SATE PAN:
30 gegrillde kipsaté stokken

KI P PAN:
Mini kipsaté, kipballetjes, kipkluifjes en toscaanse kipfiletjes

P RIJS
€ 35,00 per kleine Party-pan!

Een Party-pan de Luxe is als hapje
goed voor ongeveer 20 tot 30 personen.

Gebruikt u de Party-pan op zondag?
Wij kunnen het vlees voor u in bakjes verpakken zodat het vlees gemakkelijk in de koelkast
past. Op zondag kunt u de pan dan zelf vullen
en geniet u van heerlijke hapjes.
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Hapjesschotel
de Luxe 1

INHOU D

INHOU D
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rosbief gevuld met filet american
Gerookte kipfilet met roomkaastoefje
Plak Amsterdamse Osseworst met 			
uitjes
Gebraden vinkje met zoete marinade
Onze bekende huisgemaakte gevulde 		
eitjes
Wraps met beenham, ijsbergsla en 			
Bollie’s beenhamsaus
Cervelaatworst gevuld met rundvlees		
salade
Kipfilet rolletje met vulling van witte 		
kipsalade
Gebraden gehaktballetjes

P RIJS
€ 49,50 voor 50 hapjes!

Hapjesschotel
de Luxe 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Runderrookvlees met ei
Boterhamworst met augurk
Roombrie omwikkeld met palingspek
Mini kipsateetjes
Onze bekende huisgemaakte gevulde 		
eitjes
Wraps met beenham, ijsbergsla en 			
Bollie’s beenhamsaus
Prikkertje kaas, ananas en 				
Rotterdammetje
Yorkham rolletje met roomkaas-			
paprika vulling
Gebraden gehaktballetjes

• P RIJS
€ 45,00 voor 50 hapjes!
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Hapjesschotel
de Luxe 3
INHOU D
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INHOU D

Veluwse beenham met asperge
Pepercervelaat met sellerysalade
Wraps met kipfilet, kipsaté en sla
Runderrookvlees met monchou
Onze huisgemaakte gevulde eitjes
Kipgrillworst met kaas
Gelderse kookworst met hamsalade
Vitello tonato( rosbief gevuld met 			
tonijn)
Blokje kaas met augurk en zilverui

• P RIJS
€ 45,00 voor 50 hapjes!

Hapjesschotel
S
tandaard
INHOU D
•
•
•
•
•
•
•
•

Hapjesschotel
Combi Totaal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Runderrookvlees met ei
Kookworst
Boterhamworst met augurk
Roombrie omwikkeld met palingspek
Mini kipsateetjes
Grillworst
Kipgrillworst met kaas
Prikkertje kaas, ananas en 				
Rotterdammetje
Boerenmetworst
Yorkham rolletje met roomkaas-			
paprika vulling
Gebraden gehaktballetjes
Ambachtelijke leverworst
Dreuge worst met kruidnagel

• P RIJS
€ 75,00 voor 100 hapjes!

Grillworst
Kipgrillworst met kaas
Kookworst
Ambachtelijke leverworst
Blokjes kaas
Boerenmetworst
Gehaktballetjes
Dreuge worst met kruidnagel

• P RIJS
€ 35,00 voor 60 hapjes!
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Veluwse Smulplank
INHOU D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wrapschotel
INHOU D

Kipsaté in pirisaus
Ambachtelijke gehaktballetjes
Roombrie omwikkeld met palingspek
Mediterrane droge worst
Tomaat-mozzarellasalade
Kipsaté salade
Huisgemaakte filet american
Ambachtelijke paté
Oma’s rundvleessalade
Scharreleisalade
Cowboy vlees
Kipgrillworst met kaas
Onze huisgemaakte gevulde eitjes
Vers afgebakken stokbrood

•
•
•
•
•
•
•

Kipsaté met rucola en kipfilet
Palingspek met ijsbergsla, paprika en 		
tomaat-mozzarella
Gerookte zalm met roomkaas en 			
ijsbergsla
Tonijnsalade met heksenkaas en 			
komkommer
Rosbief met filet american en rucola
Pepercervelaat met rundvleessalade en 		
paprika
Carpaccio met Parmezaanse kaas, 			
pijnboompit , rucola en pesto

• P RIJS
€ 49,50 voor 42 hapjes!

P RIJS
€ 59,50 voor een gevulde plank!
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Amuse Tableau
INHOU D
•
•
•
•

INHOU D

Mozzarella, rauwe ham, cherry 			
tomaatje met pesto
Dadel gevuld met monchou en 			
omwikkeld met palingspek
Carpaccio met pesto, pijnboompit, 		
Parmezaanse kaas en sla
Vitello-tonato (rosbief gevuld met 			
tonijn)

• P RIJS
€ 45,00 voor 24 hapjes!

Vega Hapjesschaal
•
•
•
•
•
•
•

Wrap met kaas, sla en rauwkost
Komkommer gevuld met roomkaas
Blokje kaas met zilverui en augurk
Vega balletjes
Brie met honing en walnoot
Onze bekende huisgemaakte gevulde 		
eitjes
Caprese spiesje (tomaat-mozzarella-		
basilicum-pesto)

• P RIJS
€ 29,50 voor 32 hapjes!
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BBQ All-In Aanbieding
10 SOO RTEN VLEES (5 STUKS P.P.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peper steak
Varkenshaassaté
Shaslick
Voorgebraden hamburger
BBQ worst
Gemarineerde speklap
BBQ procureurlapje
Kipsaté
Kip steak
Toscaanse kipfilet

Inclusief broodmes, -plank, -mand en
boerenkruidenboter

SE RVIES, BESTEK & SE RVETTEN
Per persoon ontvangt u een bord, een mes
en een vork van zeer hoogwaardig kunststof.
Tevens leveren we er voldoende servetten bij.
Eventueel kunt u voor slechts € 0,50 per persoon porseleinen borden en metalen bestek
bestellen.

EXT RA O PTIES

3 SALADES (250 G RAM P.P.)
•
•
•

•
•
•

Oma’s rundvleessalade
Scharreleisalade
Verse rauwkostsalade

€ 2,25
€ 2,25
€ 1,98

U kunt zelf kiezen voor een BBQ of megapan.
Bij grote partijen kunt u ook kiezen voor beiden. Deze worden natuurlijk geleverd met
voldoende gas en BBQ tangenset.

Satésaus
Knoflooksaus
Piri-pirisaus
Cocktailsaus

IJS BUFF ET (VANAF 20 PE RS)

BEZO RGEN & SCHOONMAKEN

In combinatie met een BBQ All-in kunnen wij u een heerlijk IJsbuffet aanbieden voor slechts € 2,50 per persoon!

VEGETARISCH OF GLUT ENV RIJ

Zalmshaslick 			
Garnalenspies 			
Spareribs 			

B BQ OF MEGAPAN

4 SAUZEN
•
•
•
•

VE RS AFGE BAKKEN STOK B ROO D

Bezorgen bestelling 		
€ 15,Retour halen bestelling 		
€ 15,Schoonmaken per BBQ of pan € 15,-

Ook voor personen die vegetarisch of
glutenvrij eten hebben wij passende
BBQ pakketten. Bel of mail voor de

P RIJS (VANAF 10 PE RSONEN)
€ 14,98 per persoon!

mogelijkheden.
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BBQ de Luxe
12 SOO RTEN VLEES (6 STUKS P.P.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biefstuk peper steak
Ribeye of entrecôte
Runderhamburger
Varkenshaas saté
Shaslick
Houthakkers worstje met spek
BBQ procureurlapje
Spare ribs
Kipsteak
Kipsaté
Toscaanse kipfilet
Garnalenspies

SE RVIES, BESTEK & SE RVETTEN
Per persoon ontvangt u een porseleinen bord
en stalen bestek. Ook worden er voldoende
servetten bijgeleverd en cupjes en lepeltjes
voor het fruit.

5 SALADES (350 G RAM P.P.)
•
•
•
•
•

Oma’s rundvleessalade
Scharreleisalade
Verse rauwkostsalade
Kip pesto pasta salade
Vers gesneden fruit

B BQ OF MEGAPAN
U kunt zelf kiezen voor een BBQ of een
megapan. Bij grote partijen kunt u ook kiezen
voor beiden.

4 SAUZEN
•
•
•
•

BEZO RGEN & SCHOONMAKEN

Satésaus
Knoflooksaus
Piri-pirisaus
Cocktailsaus

Bezorgen bestelling 		
€ 15,Retour halen bestelling 		
€ 15,Schoonmaken van de BBQ en pan is gratis bij
de BBQ de Luxe!

VE RS AFGE BAKKEN B ROO D
Diverse soorten luxe broden, inclusief broodmes, -plank, -mand en boerenkruidenboter.

P RIJS (VANAF 10 PE RSONEN)
€ 19,98 per persoon!
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Voordeel BBQ All-In
4 STUKS VLEES
•
•
•
•

Voorgebraden hamburger
Kipsaté
BBQ worst
Gemarineerde speklap

2 SALADES (200 G RAM P.P.)
•
•

Oma’s rundvleessalade
Scharreleisalade

3 SAUZEN
Knoflooksaus, piri-pirisaus, cocktailsaus

VE RS AFGE BAKKEN STOK B ROO D
Inclusief boerenkruidenboter

SE RVIES, BESTEK & SE RVETTEN
Per persoon ontvangt u een stevig kunststof
bord, mes en vork.

5 STUKS VLEES

B BQ OF MEGAPAN
U kunt zelf kiezen voor een BBQ of een
megapan. Bij grote partijen kunt u ook kiezen
voor beiden.

Voor € 11,50 per persoon krijgt
u 5 stuks vlees! Een Toscaanse
kipfilet erbij voor elke persoon!

BEZO RGEN & SCHOONMAKEN
Bezorgen bestelling 		
€ 15,Retour halen bestelling 		
€ 15,Schoonmaken per BBQ of pan € 15,-

P RIJS (VANAF 10 PE RSONEN)
€ 9,98 per persoon!
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Buffet Royal
VE RS AFGE BAKKEN B ROO D
•
•
•

Diverse soorten luxe broden
Kruidenboter, tapenade en pesto
Broodmes, -plank en -mand

VE RSE SALADES
•
•
•
•

Appeltje-eitje salade
Rundvleessalade
Verse rauwkostsalade
Kip pesto pasta salade

9 WARME GE RECHTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rundergehaktballetjes in zoetzure saus
Kip sukiyaki
Rundermedaillons in pepersaus
Aardappeltjes in groentenroomgratin
Kip prei ovenschotel met kerrie
Merquez worstjes in Indische pikante saus
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Satévlees in pindasaus
Nasi goreng met kipfilet en ei

DESSE RT
•

Twee soorten bavarois dessert

SE RVIES
•

Porseleinen borden, stalen bestek en servetten

P RIJS (VANAF 10 PE RSONEN)
€ 20,00 per persoon!
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EXT RA
O PTIE:

Italiaans Buffet NIEUW!

VE RS AFGE BAKKEN B ROO D
•
•
•

Diverse soorten luxe broden
Kruidenboter, tapenade en pesto
Broodmes, -plank en -mand

VE RSE SALADES
•
•

Rauwkostsalade napoli
Kip pesto pasta salade

4 WARME GE RECHTEN
•
•

•

•

Macaroni kip: Elleboogjes pasta gekookt met een
snufje zout met tomatensaus en verse groenten.
Spaghetti bolognese: Gekookte spaghetti in een
rijk gevulde bolognesesaus met geruld gehakt
en vers gesneden groenten.
Lasagne: Italiaanse lasagne van pastavellen en
bolognese saus met gehakt, verse groenten en
kruiden.
Penne carbonara: Traditionele pastaschotel van
Penne met champignons, spekjes en uitjes in
combinatie met malse kippendijenvlees in een
romige saus.

SE RVIES
•

Porseleinen borden, stalen bestek en servetten

WARM BEZO RGEN (VANAF 20 PE RS)

Voor slechts € 2,50 per persoon wordt het buffet
warm geleverd en bij u opgesteld. Tevens doen
wij de afwas voor u. U hoeft alleen maar te zorgen voor voldoende tafelruimte.

P RIJS (VANAF 10 PE RSONEN)
€ 13,50 per persoon!
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Van Guilik Buffet
VE RS AFGE BAKKEN B ROO D
•
•
•

Diverse soorten luxe broden
Kruidenboter, tapenade en pesto
Broodmes, -plank en -mand

VE RSE SALADES
•
•
•
•

Oma’s rundvleessalade
Scharreleisalade
Verse rauwkostsalade
Kip pesto pasta salade

10 WARME GE RECHTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onze bekende huisgemaakte spare ribs
Beenham in honing-mosterdsaus
Rundervinken in stroganoffsaus
Aardappeltjes in roomgratin
Sperzieboontjes met spekjes
Witlofschotel met ham en kaas
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Satévlees in pindasaus
Bourgondische kipkluifjes
Nasi goreng met kipfilet en ei

DESSE RT
•

Vers gesneden fruit

SE RVIES
•

Porseleinen borden, stalen bestek en servetten

P RIJS (VANAF 10 PE RSONEN)
€ 20,00 per persoon!

EXT RA O PTIE: WARM
BEZO RGEN (VANAF
20 PE RSONEN)
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Bourgondisch Buffet
VE RS AFGE BAKKEN B ROO D
•
•
•

Diverse soorten luxe broden
Boerenkruidenboter
Broodmes, -plank en -mand

VE RSE SALADES
•
•
•

Oma’s rundvleessalade
Scharreleisalade
Verse rauwkostsalade

KOU DE GE RECHTEN
•
•
•

Huisgemaakte gevulde eitjes
Achterham rolletjes met roomkaas en
verse paprika
Bali kipsaté in piri-piri saus

WARME GE RECHTEN
•
•
•
•
•
•

Onze bekende huisgemaakte spare ribs
Beenham in champignonroomsaus
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Satévlees in pindasaus
Pittig gekruide kipdrummets
Nasi goreng met kipfilet en ei

DESSE RT
•

Vers gesneden fruit

SE RVIES
•

Stevige kunststof borden en bestek en
servetten

P RIJS (VANAF 10 PE RSONEN)
€ 17,50 per persoon!

Voor slechts € 2,50 per persoon wordt het
buffet warm geleverd en bij u opgesteld.
Tevens doen wij de afwas voor u. U hoeft
alleen maar te zorgen voor voldoende
tafelruimte.
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Stamppot Buffet 1
Alleen leverbaar vanaf oktober tot en met
maart

3 SOO RTEN STAM P POT
•
•
•

Boerenkool met spekjes
Hutspot met klapstuk
Zuurkool met spekjes

VLEESGE RECHTEN
•
•
•
•

Gehaktballen in jus
Fijne slagers rookworst
Hacheevlees
Uitgebakken spekjes

BIJGE RECHTEN
•

Piccalilly, zilveruitjes, augurken en
mosterd

SE RVIES EN BESTEK
•

Stevige kunststof borden en bestek

P RIJS (VANAF 10 PE RSONEN)
€ 11,00 per persoon!

EXT RA O PTIE: WARM
BEZO RGEN (VANAF
20 PE RSONEN)

PO RSELEINEN BO R DEN
& STALEN BESTEK:
Tegen een meerprijs van € 0,50
per persoon leveren wij porseleinen borden en stalen bestek.
De afwas doen wij voor u.
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Stamppot Buffet 2
Alleen leverbaar vanaf oktober tot en met
maart

3 SOO RTEN STAM P POT
•
•
•

Sperziebonen aardappel schotel met 		
spek
Andijvie stamppot
Rode koolschotel met hachee en appeltjes

VLEESGE RECHTEN
•
•
•

Heerlijk gekruide Zwolsche speklapjes
Gebraden rundervinken in heerlijke jus
Gemarineerde ribbetjes

BIJGE RECHTEN
•

Stoofpeertjes en appelcompote

LUXE SE RVIES EN BESTEK
•

Porseleinen borden, stalen bestek en servetten

P RIJS (VANAF 10 PE RSONEN)
€ 12,50 per persoon!
Voor slechts € 2,50 per persoon wordt het
buffet warm geleverd en bij u opgesteld.
Tevens doen wij de afwas voor u. U hoeft
alleen maar te zorgen voor voldoende
tafelruimte.
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IJs Buffet
•
•
•
•
•
•
•

Een professioneel schepijsmeubeltje
IJsscheppers met spoelbakje
4 soorten heerlijk roomijs in de smaken 		
vanille, aardbei, banaan en chocolade
2 soorten dessertsaus
Diverse soorten ijsversiering
Luxe ijscoupebekers en lepels
Slagroom

P RIJS van € 3,98
voor

€ 2,50 per persoon!

Vers Fruit Salade
•
•

150 gram gesneden fruit
Luxe cups met vorkjes

P RIJS
€ 1,95 per persoon!

IJs buffet of dessert buffet is alleen leverbaar in
combinatie met een bestelling van een BBQ of een
buffet en met een minimum aantal van 20 personen.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Dessert IJs Buffet
Buffet
Royal
Vers gesneden fruit
Bavarois tulbanden in diverse smaken
Spekkoek
Soesjes
Luxe culinaire toetjes
Mini tompouce
Slagroom

Combinatie van het IJsbuffet en het Dessert
buffet. Heerlijk uitgebreid, voor ieder wat
wils!

P RIJS
€ 4,98 per persoon!
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P RIJS

€ 6,98 per persoon!

Dranken Totaal
Pakket
WAT K RIJGT U ALLEMAAL?

KOEL GELEVE R D

Frisdranken en sappen:
• Coca cola
• Coca cola light
• Fanta sinas
• 7-up
• Dubbel Drank
• Dubbel Frisss
• Rivella
• Ice Tea
• Spa blauw
• Spa rood
• Amstel Radler 0,0%

Alles wordt vanuit de koeling aangeleverd.
Wilt u alles gemakkelijk koel houden? Huur
dan een koelaanhanger voor slechts € 85,00
per dag.

P RIJS
Voor € 7,50 per persoon krijgt u van alles
voldoende aangeleverd waarvan u tijdens
uw barbecue, buffet of catering onbeperkt
gebruik mag maken. Alle ongeopende flessen
en pakken en het statiegeld moeten retour.
Voor € 7,50 per persoon bent u dus geheel
ontzorgd.

Alcoholhoudende dranken:
• Heineken bier
• Rode wijn
• Rosé
• Witte wijn droog

Denkt u toch meer drinken nodig te hebben,
dan kan dit in overleg geleverd worden.
Alleen mogelijk in combinatie met een BBQ,
buffet of andere catering en vanaf 20 personen.

GLAZEN
Wij leveren hierbij gratis voldoende plastic
bekers. Tegen een meerprijs van € 0,20 per
stuk leveren wij kunststof wijnglazen.
Wij kunnen ook glaswerk leveren. Voor € 0,75
per persoon ontvangt u voldoende wijn-,
bier- en frisdrankglazen. En wij doen de
afwas voor u!

Tegen een meerprijs van € 2,50 per persoon
krijgt u een Heineken tap met 20 liter fusten
Heineken bier. Geleverd met alle toebehoren.
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Totaal Catering
Slagerij van Guilik kan uw feest helemaal compleet maken. Wij leveren meer dan BBQ en buffetten alleen. Wij beschikken over een enorme
voorraad aan materieel om het feest helemaal af
te maken. Wij hebben al vele bedrijfsfeesten en
bruiloften van A tot Z georganiseerd tot tevredenheid van de klant en hun gasten.
Onze trots zijn onze tenten! Zeer professionele
geheel in zwart uitgevoerde tenten van 4 x 4
meter. Standaard geleverd met 4 voetgewichten, 3 zijwanden. Ook kunt u er verlichting of
een mooie barombouw bij bestellen.
Verder beschikken wij ook over statafels, biertafels met banken, gasheaters, glaswerk, porseleinen borden, stalen bestek en nog veel meer.

KOELAANHANGE RS
Uniek zijn wij in de regio met onze 9 koelaanhangers, die zelfs bij het warmste weer alles koel
houden. Ideaal voor uw BBQ vlees en salades
maar ook om al het drinken heerlijk te koelen.
Kom eens langs in onze showroom in Hattemerbroek, waar wij kunnen laten zien, wat er allemaal mogelijk is bij Slagerij van Guilik BBQ en
Catering.
Ook kunnen wij op locatie komen waarna wij
voor u een op maat gesneden offerte kunnen
maken.
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Verhuur artikelen
TAFELS EN STOELEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biertafel								€
Biertafel met 2 banken					€
Biertafel inclusief hoes en reinigen				
€
Biertafel met 2 banken inclusief hoezen en reinigen
€
Bier statafel NIEUW						€
Statafel								€
Statafel inclusief hoes en reinigen				
€
Houten statafel met brander/BBQ in midden, incl. gas €
Stoel 								€
Tafellaken inclusief reinigen 					€
Terrastafel							€
Terrastafel inclusief topdeckje				€
Topdeckje voor statafel of terrastafel (div. kleuren)
€

OVE RIG MEU BILAI R
•
•
•
•

Garderobe							€
Grey wash skihut						€
Grey wash buffetmeubel					€
Grey wash barombouw, inclusief biertafel			
€

TENTEN EN SFEE R
•
•
•
•
•
•

Gasheater inclusief gasfles					€
Sierbrander groot, inclusief brandvloeistof		
€
Sierbrander klein, inclusief brandvloeistof			
€
Sierbrander op gas, inclusief gas				
€
Heineken parasol 3,5 meter doorsnee			
€
Tent 4x4 inclusief opzetten en 3 zijwanden		
€
- Verlichting							€
- Barombouw						€
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12,00
15,00
18,00
30,00
12,50
7,50
12,50
50,00
4,50
5,00
7,50
10,00
3,50

25,00
70,00
35,00
40,00

39,50
50,00
25,00
60,00
25,00
85,00
7,50
7,50

Verhuur artikelen
KOFFIE & BIE R
•
•
•
•
•
•

Koffieautomaat compleet groot 						€
Koffieautomaat compleet klein						€
Heineken biertap met 1 20 liter fust Heineken bier			
€
Extra 20 liter fust Heineken bier						
€
Heineken tap met 8 liter fust Heineken bier NIEUW			€
Extra 8 liter fust Heineken bier						
€

KOEL HOU DEN
•

Koelaanhanger per dag							€

WARM HOU DEN
•
•
•

Chafing dish met 2 branders							€
Hotpot										€
Mobiel gasstel incl. gas (om een pan satésaus op op te warmen)
€

GLASWE RK EN SE RVIES INCLUSIEF REINIGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glazenpakket (wijn-, fris- en bierglazen), p.p.				
€
Krat Heineken bierglazen á 40 stuks					
€
Krat frisdrankglazen á 40 stuks 						
€
Krat wijnglazen á 24 stuks 							€
Krat champagneflutes á 33 stuks 						
€
Porseleinen borden en stalen bestek, per set				
€
Kunststof borden en bestek, per set					
€
Koffiekopje met schoteltje en lepeltje					
€
Theeglas met schoteltje en lepeltje 					
€
Gebaksschotel met vorkje 							€
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145,00
95,00
125,00
80,00
57,00
32,00
85,00

7,50
10,00
10,00

0,75
10,50
10,50
15,00
16,50
0,50
0,35
0,50
0,50
0,50

Slagerij in Zwolle
AM BACHTELIJKE SLAGE RIJ
Als slager zijn wij al 32 jaar gevestigd in de Boni Supermarkt te Zwolle.
Wist u dat...
• wij de laatste ambachtelijke slagerij in de supermarkt
zijn in Zwolle?
• wij elke dag weer vers vlees snijden en bereiden
• u nooit mis hoeft te grijpen? Vak leeg? Wij helpen u
graag!
• wij meer dan 7000 klanten per week hebben?
• wij ruim 60 soorten vleeswaren verkopen?
• wij wekelijks messcherpe aanbiedingen hebben?
• u altijd gratis bij ons kan parkeren?

VLEES PAKKETTEN

Als slager zijn wij natuurlijk gespecialiseerd in vleespakketten en rollades. Erg leuk om te geven bij een verjaardag, jubileum of de Kerstdagen.
Wij hebben pakketten variërend
O PENINGSTIJ DEN
van € 25,- tot en met € 65,-.
ZWOLLE
Ook hebben wij een leuk
Maandag, dinsdag,
geschenkpakket van een
woensdag en zaterdag:
rollade met een beenhammetje
8:00 tot 20:00 uur.
voor slechts € 15,-.
Donderdag en vrijdag:
8:00 tot 21:00 uur.
AB RAHAM & SARAH
Zondag:
Ook leuk om te geven is een
14:00 tot 18:00 uur.
Abraham of Sarah! Een mooie
vleespop voor de 50-jarige!
Voor maar € 39,Slagerij Van Guilik B.V.
Deventerstraatweg 20
Bel of mail ons voor
8012 AH ZWOLLE
alle mogelijkheden!
038-4217437
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Hoe kunt u bestellen?
•

•

•

•
•

•

U kunt gemakkelijk bestellen via onze webwinkel. Deze is 24 uur per dag, 7 dagen in de week
bereikbaar via www.slagerijvanguilik.nl en u kunt direct veilig betalen via iDEAL. Heeft u
speciale wensen of vragen? Mailt u deze dan naar info@slagerijvanguilik.nl en u zult spoedig
een antwoord ontvangen.
Voor vragen kunt u tijdens openingstijden ook bellen met 038-3765976. Echter wij werken
alle bestellingen af via de webwinkel of via de e-mail. Dit doen wij om misverstanden te
voorkomen. U kunt uw bestelling dan altijd nakijken en controleren op eventuele fouten. Zo
weet u zeker dat uw bestelling op de juiste wijze wordt afgehandeld.
Heeft u specifieke wensen voor een (groot) feest dan maken wij graag met u een afspraak om
dit met u door te spreken. Indien gewenst komen wij op uw feestlocatie langs om voor u een
passende offerte te maken die aan al uw wensen voldoet.
Indien u de bestelling komt ophalen in Hattemerbroek kunt u contant of per pin betalen,
indien u nog niet via iDEAL betaald heeft.
Indien uw bestelling wordt bezorgd dient u te allen tijde van te voren te betalen. Via de
webshop kunt u via iDEAL betalen. Contant betalen of per pin betalen is bij de chauffeur niet
mogelijk! Alleen bedrijven met een KvK inschrijving kunnen achteraf via een factuur betalen.
Uw bestelling dient minimaal 2 werkdagen voor leveringsdatum bij ons binnen zijn.

O PENINGSTIJ DEN HATTEME R B ROEK

BEZO RGTIJ DEN EN -GE BIE D
Maandag tot en met zaterdag tussen 11:00
tot 17:00 uur, altijd in een tijdsvak van 3 uur.
Al onze producten worden geleverd in koelboxen waarin alles minimaal 6 uur lang koel
blijft.

Maandag tot en met zaterdag van
9:00 uur tot en met 17:00 uur, m.u.v.
feestdagen
Zondag gesloten

Wij bezorgen in een straal van circa 50 kilometer. Globaal van Meppel, Lelystad, Ermelo,
Apeldoorn tot Raalte. Bezorging buiten dit
gebied op aanvraag.
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SLAGE RIJ VAN GUILIK BV
Duurzaamheidstraat 19c
8094 SC Hattemerbroek
038-3765976
info@slagerijvanguilik.nl
www.slagerijvanguilik.nl
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