Keurslagerij Littooij is uw
barbecuespecialist!
De Reuze koekenpan
Vanaf 20 personen
De oerdegelijke Reuze koekenpan (ook wel de
PAN VAN OPA JAN GENOEMD) van 120 cm.
doorsnee en ideaal voor groepen vanaf 20
personen. U heeft de keuze uit een heerlijk
assortiment, dat wordt zeker genieten!
U gaat vervolgens zelf met uw gasten koken; er is
van alles mogelijk.
Dus, proef en beleef!

Reuze Koekenpanmenu
• Kogelbiefstuk
• Biefstuk
• Kipfilet
• Hamburger
• Speklap
• Shoarma
p.p. 12.50 Compleet

1850

Reuzepan Reepjesmenu
•
•
•
•
•

Shoarma
Kipreepjes
Biefreepjes
Döner
Gyros
p.p. 11.75 Compleet

1775

Reuzepan Compleetmenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huisgemaakte huzaren- en pastasalade
2 soorten rauwkost
Fruitsalade
3 soorten sausjes
Champignons, paprika, uienringen
Aardappels
Stokbrood
Kruidenboter
Olie om in te bakken
p.p.

6

00

U kent ons natuurlijk al van onze
vleesspecialiteiten, smakelijke maaltijden,
zelfgemaakte vleeswaren, belegde broodjes,
borrelhapjes, warme en koude buffetten maar wij
zijn al meer dan 30 jaar specialist in barbecueën,
ook op locatie!

Uw barbecue op locatie
Wij hebben voor u een groot aantal barbecues,
variërend voor 10 tot zelfs 500 personen. Tevens
beschikken wij ook nog over houtskoolbarbecues
en voor de liefhebbers hebben wij ook een reuze
koekenpan met een doorsnee van 120 cm. De
barbecue of pan worden gratis thuisgebracht en
weer opgehaald in een straal van 15 km rondom
Dinteloord.

Ook heeft Keurslagerij Littooij diverse
soorten bbq-brood om uw pakket uit te
breiden:
• Stokbrood wit
1.50
• Tarwestokbrood
1.50
• Dubbel donker
1.50
• Spelt stokbrood
1.95
• Koolhydraatarm stokbrood
1.85
• Grootmoederwit, 800 gram
2.20
• Wit rond, 400 gram
1.20
• Grootmoeder tarwe, 800 gram
2.20
• Tarwe rond
1.20
• Boerenbruin, 800 gram
2.20
• Volkoren gelders, 800 gram
2.20
• Prohart rond, 800 gram
2.50
• Prohart rond, 400 gram
1.30
• Walkorn rond, 400 gram
1.65
• Ruwe bolster, 400 gram
1.65
• Ruwe bolster, 800 gram
2.50
• Bourgondisch donker
1.65
• Desem wit
2.75
• Desem tarwe
2.75
• Desem donker
2.75
BBQ dessert
• Mini bbq appeltaart,
• Schuimtaart,
• IJstaart,
• Taarten, diverse soorten,

per persoon 1.95
8 persoons 11.95
8 persoons 11.95
8 persoons 11.95

Druk- en zetfouten voorbehouden.
Prijzen onder voorbehoud.

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Littooij, keurslager
Raadhuisplein 29, 4671 DA Dinteloord
Tel. 0167-522307
info@littooij.keurslager.nl
www.littooij.keurslager.nl

Volg ons
op facebook

BBQ ‘Little friends’

Ons assortiment
Ook dit jaar hebben we een mooi
BBQ-assortiment in onze toonbank
liggen. Hieronder een selectie.
Andere wensen? Vraag het ons
gerust, we denken graag mee!

BBQ pakket ‘It’s all for you’
• 2 stokjes kipsaté
• Hamburger
• Gemarineerd speklapje
• Barbecueworstje
p.p. 5.25 Compleet

1700

BBQ schotel ‘Surf and turf’

1125

• 2 stokjes kipsaté
• Barbecueworstjes
• Houthakkerssteak
• Gemarineerd speklapje
• Hamburger

(Vlees en Vis)
• Zalmfilet
• Gambaspies
• Barbecueworstje
• 2 stokjes kipsaté
• Hamburger
• Gemarineerd speklapje
• Pepersteak (kogelbiefstuk)
p.p. 14.75 Compleet

1250

20

75

BBQ schotel ‘Tiener’

• 2 stokjes kipsaté
• Shaslick
• Hamburger
• Gemarineerd speklapje
• Gegaarde kip drumstick
• Barbecueworstje

p.p. 5.50 Compleet

975

BBQ schotel ‘I don’t eat meat’

1400

• Vegetarische hamburger
• Groente fantasie
• Vegetarische spies
• Kaasburger
• Groentespies
p.p. 9.95 Compleet

Voor de echte liefhebber
• T-bone steak
• Cote du boeuf
• Varkensracks
• Runder Ribeye
• Runderstaartstuk in de knoop
• Proceur (pulled pork vlees)
• Chicken on a Beer can
• Hay chicken
Let op: niet alle artikelen hebben wij dagelijks
op voorraad, dus bestel tijdig!

BBQ Compleet
‘Make it complete’

• 2 stokjes kipsaté
• Hamburger
• Gemarineerd speklapje
• Gemarineerd kipfiletje

BBQ schotel
‘The butcher is back’

p.p. 8.00 Compleet

• 2 stokjes kipsaté
• Pepersteak (kogelbiefstuk)
• Houthakkerssteak
• Gemarineerd kipfiletje
• Gemarineerd speklapje
p.p. 11.00 Compleet

BBQ schotel ‘Summer vibes’

p.p. 6.50 Compleet

BBQ schotel ‘Top of the bill’

Voor de kleine barbecue masters onder ons
kunt u zelf een keuze maken uit de
onderstaande barbecue producten:
• Marshmallow spies, lekker als toetje
• Hamburger, bekend voor ieder kind
• Barbecueworst voorgegaard, naturel
• Kipspies
• Grillworstspies voorgegaard, met onze
huisgemaakte grillworst
• Kinderspies voorgegaard, spies met gegaarde
gehaktballetjes

1595

(vanaf 4 personen)
• Huisgemaakte huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Rijst- of pastasalade
• 2 soorten rauwkost
• Verse fruitsalade
• 4 soorten saus waaronder satésaus
• Stokbrood en bruinbrood
• Kruidenboter

In het seizoen hebben we een uitgebreid
assortiment barbecuevlees, wat elke dag vers
gesneden en geregen wordt. Bij mooi weer
liggen er meer dan 50 verschillende soorten
vlees in de toonbank.
Hieronder vindt u een klein assortiment.
• Kipsaté
• Varkenssaté
• Saté van de haas
• Barbecueworst diverse smaken
• Runderhamburgers
• Varkensfilet in diverse smaken
• Kipfilet in diverse smaken
• Drumsticks
• Spareribs
• Varkenshaas trio
• Xxl spiesen
• Vleesfakkels
• Biefstukspiesen
• Diverse soorten vis

BBQ pakket ‘Vereniging’
Vanaf 20 personen, 5 stuks per persoon
in 9 variaties
• 2 stokjes kipsaté
• Gemarineerd speklapje / houthakkerssteak
• Gemarineerd kipfiletje / gegaarde drumstick
• Shaslick / spareribs
• Hamburger / barbecueworstje
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Rijst- of pastasalade
• Verse fruitsalade
• 2 soorten huisgemaakte rauwkost
• 4 soorten sausjes waaronder satésaus
• Stokbrood en bruinbrood
• Kruidenboter
50
p.p.

13

