Gourmet (12 soorten)
€ 17,00/pp (vanaf 2 personen)
Pepersteak, mignonette,
varkenshaasje, kippenfilet,
hamburgertje, chipolata, scampi,
spek, stukje Berloumi, grillworst
wokreepjes en verse zalmfilet

Teppanyaki (14 soorten)
€ 24,20/pp (vanaf 2 personen)
Eendenborst, gemarineerde kippenfilet,
Italiaans mini-vinkje, pepersteak,
wokreepjes, gemarineerd varkenshaasje,
spek, scampispiesje, verse zalmfilet, tongfilet,

Barbecuefolder

Barbecuetips
- Koop vlees bij je Klasseslager Quatacker
zodat het goede kwaliteit is
- Een propere rooster is het begin en
het einde van een topbarbecue
- Zet je barbecue 45 minuten op voorhand aan.
- Laat 25 cm afstand tussen rooster en gloed
- Giet nooit teveel houtskool ineens in het toestel
- Begin pas te bakken als de gloeiende houtskool			
bedekt is met een wit laagje as
- Leg gebakken vlees en rauw vlees niet op het			
zelfde bord
- Niet prikken in het vlees, zo blijft het vlees
lekker sappig
- Bewaar het vlees zolang mogelijk gekoeld
- Gebruik best kokosbriketten, die branden langer en
ontvlammen niet zo vlug als er sap of vet op drupt
- Zet een emmer zand in de buurt,
een brandje is dan snel geblust
- Kleine vlammetjes doof je door een handvol zout 		
in de kolen te gooien

coquille, stukje berloumi, gekruide krieltjes
en opgevulde champignon.
Koude groenten 				€ 7,50/pp
Gemengde sla, tomaten,
geraspte wortelen, komkommer,
rauwkost, pastasalade
en aardappelsalade
Koude sausjes 				€ 2,50/150gr

Openingsuren
Maandag : 8u30 tot 18u00
Dinsdag : 8u30 tot 18u00
Woensdag : 8u30 tot 18u00
Donderdag : GESLOTEN
Vrijdag : 8u30 tot 18u00
Zaterdag : 8u00 tot 16u00
Zondag : 8u00 tot 12u00

Mayonaise, tartaar, cocktailsaus,
currysaus, looksaus, samoerai, Mexicaanse saus, Provençaalse saus
HOU ZEKER ONZE FACEBOOK EN INSTAGRAM PAGINA
IN HET OOG, HIER WORDEN TELKENS LEUKE, LEKKERE EN
NIEUWE DINGEN OP GEZET DIE JE DIE DAG KAN KOPEN
Een sterke evolutie in de prijzen voor grondstoffen
en energie kunnen een prijsherziening
tot gevolg hebben.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten,
marktaanbod en prijswijzigingen.
Deze folder vervangt alle voorgaande met ingang vanaf 01/05/2022.

Klasseslager Quatacker
Heistraat 265
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03/777.71.30
Jo.bea@klasseslager.be
www.slagerij-quatacker.be
BE 0734457571

NIEUW NIEUW STREET FOOD BARBECUE € 15,00/pp
Streetfoodburger + broodje,
haut-dogworstje + baget,
filipino (spiesje met kip) + wrap,
2 sausjes, groentenmix
Degustatiebarbecue 			

€ 16,00/pp

Junior grill 					€ 7,50/pp
Hamburger, barbecueworst, kippenstick
Barbecue classic				€ 8,50/pp
Hamburger, barbecueworst, barbecuesteak
€ 10,50/pp

Hamburger, barbecueworst, kippenstick,
gemarineerde mignonette
Barbecue pakket de luxe 		

€ 18,00/pp

Gekruide chateaubriand, barbecueworst,
varkenshaasje van de chef, kippenstick,
gemarineerd lamsvlees, scampispiesje, vispapillot
Koude groenten 				€ 7,50/pp
Gemengde sla, tomaten, geraspte wortelen,
komkommer, rauwkost, pastasalade
en aardappelsalade
All-in pakket populair 			

ALS DE WEERGODEN NIET BARBECUE GEZIND ZIJN!

Extra’s – THE CHOICE IS YOURS
Tijdens de zomermaanden vindt u in onze
toonbank een waaier van de lekkerste ideeën,
uiterst geschikt voor de barbecue of tafelgrill.

Barbecueworst, kippenstick,
gekruide chateaubriand, hamburger,
gemarineerde mignonette, kippenboutje,
scampispiesje

Barbecue populair 			

STEL ZELF UW PAKKET SAMEN MET ONS
RUIM ASSORTIMENT VAN VIS EN VLEES

€ 17,50/pp

Hamburger, barbecueworst, kippenstick, gemarineerde mignonette, gemengde sla, tomaten, geraspte wortelen, komkommer, rauwkost,
pastasalade en aardappelsalade
Voor bij de aperitief :
APEROBORDJE 				€ 6,00/pp
grillworst, scampispiesje, kippenapero en dipsausje

VLEES:
barbecueworst satés, spekfakkel, ribbetjes,
entrecôteburger, rundsvlees Belgisch Wit-Blauw
(filet pure, entrecôte, chateau briand, filet mignon)
Varkensvlees van Duroc d’olives
Gemarineerde kippenfilet, kippenstick,
kippenhaasje met spek rond, kippensaté,
lamsvlees, konijnrollades, eendenborst,
witte en zwarte beuling
VIS:
Zalmpapillot, vispapillot, scampisaté,
Sint-Jacbobsvruchten,
asperges met gerookte zalm en hollandaisesaus
AARDAPPELEN:
Aardappel in de schil, gevulde aardappel
in de schil, krielaardappelen,
country potatoes, aardappelsalade
PULLED PORK
Zin in pulled pork?! Wil je het zelf klaarmaken?
Geen probleem, bel ons op 03/777.71.30
en wij leggen het perfecte
stukje varkensvlees of kippenvlees voor je klaar.
Geen zin om het zelf klaar te maken?
Chef Jo zorgt ervoor dat jij het enkel nog zachtjes
moet opwarmen in de oven of op de barbecue.
Pulled pork 					€ 7,50/pp
Country potatoes 				
€ 2,50/pp
Hot summer mix 				
€ 2,50/pp
Broodje 					€ 1,50/pp
ZOETE AFSLUITER :
Huisbereide fruitsalade 			
Huisbereide rijstpap 			
Huisbereide chocomousse 		
Uitgebreid assortiment ijs van
Cremerie François

€ 17,95/kg
€ 2,50/st
€ 2,85/st

Luxe buffet 			
€27,00/pp (vanaf 10 personen)
			
€29,50/pp (vanaf 6-10 personen)
Ambachtelijk gebakken beenham,
Italiaanse rauwe ham, ovengebakken kippenboutje,
tomaat rijkelijk gevuld met krabsalade, gerookte zalm,
gerookte forel, gestoomde zalmfilet, scampi, gevuld
hoeve-eitje, gevulde perzik met tonijn, gemengde sla,
tomaten, geraspte wortelen, komkommer,
rauwkost, pastasalade, aardappelsalade
Kaasschotel 		
Hoofdgerecht (300gr) €16,00/pp
Dessert (200gr) €11,50/pp
Een assortiment van kazen van bij ons,
Franse en Italiaanse kazen. Dit wordt mooi op
een kaasplank gepresenteerd met een waaier van vers
fruit, dadels, noten en vijgen.
Aanvullingen voor uw kaasschotel:
notenbrood, rozijnenbrood, pistolets,
stokbrood, ciabatta…
(dit alles is van bakker Stefan,
enkel op bestelling verkrijgbaar)
Tip : De kaasschotel kan best een half uur voor gebruik uit
de koelkast genomen worden, zo komen de kazen
op kamertemperatuur en zal de kaas op zijn best zijn!
Charcuterieschotel
€ 11,50/pp (vanaf 4 personen)
Rauwe ham, gekookte ham, salami,
kippenwit, varkensgebraad, préparé en 2 salades
Luxe charcuterieschotel
€ 16,00/pp (vanaf 4 personen)
Rauwe ham, gekookte ham, salami, kippenwit,
varkensgebraad, préparé, 2 salades,
ovengebakken kippenboutje,
3 stukjes kaas en perzik met tonijn
Pizzarette 			
€ 17,00/pp (vanaf 4 personen)
Per persoon wordt het volgende voorzien:
8 bodems (verschillende soorten)
Topping:
salami – gekookte ham – Italiaanse salade –
tonijn – ansjovis – ananas – paprika –
kalkoenkebabreepjes – tomaatjes – champignons –
olijven – ajuin – pizzakruiden – 2 mozzarella sneetjes/pp –
gemalen kaas – gemalen mozzarella –
tomatensaus met basilicum – bolognaisesaus

