
Side kick bij uw BBQ – aanbieding – 
Een fles Domaine des Lauriers, serie Paredaux: slechts €4,90
Ook verkrijgbaar per doos: €26,40 (€4,40 per fles). 
Combineren is mogelijk. U hebt de keuze uit:
Witte wijn - Een fruitige witte wijn. Bloemig, fris en mild van 
smaak. Deze komt goed tot zijn recht bij diverse salades, vis 
en schaaldieren en lichte sappige vleessoorten.
Rosé wijn - De rosé geurt fruitig zoals abrikoos, framboos en 
aardbei. Een frisse rosé, soepel van smaak. 
Deze rosé is te combineren met veel gerechten waaronder 
salades, pasta, vis en groenten.
Rode wijn - De volle, ronde smaak van de rode wijn uit deze 
streek past uitstekend bij stevige salades en diverse soorten 
vlees. Hoog van smaak door rijp rood fruit met een vleugje 
peper. 

Heeft u een allergie of dieetwensen? 
Laat het ons weten, want ook daar houden we rekening mee. 
Vraag in de winkel meer informatie. 

Wij werken alleen met dagverse producten. 
Plaats uw bestelling op tijd, minimaal 3 dagen van tevoren.  
Wegens grote aanvraag graag tijdig reserveren! 
 

Bij ons verkrijgbaar: ECObrasa briketten
Ecobrasa-briketten zijn harde BBQ briketten gemaakt van 
kokosnootbasten. Dit is een kubus briket, een houtskool met 
uitzonderlijke kwaliteiten. Ze gloeien snel, worden erg warm 
en er wordt geen boom voor gekapt. Het afval is beperkt en 
zijn gemakkelijk in gebruik.
 
Verkrijgbaar per 3 kg: €7,25 of 10 kg: €23,95 

Natuurslagerij
Keijzer & Van Santen

Alles voor een geslaagde BBQ

De afgebeelde foto’s zijn als sfeerbeeld bedoeld, dus geen exacte weergaven van ons assortiment. Drukfouten en prijzen onder voorbehoud. Alle pakketten zijn op basis van zelf halen en 

terugbrengen, in overleg kunnen we bezorgen binnen een straal van 10 km. 

Kijk voor meer inspiratie op www.natuurslagerij.nl of volg ons op Facebook

Meer informatie en openingstijden: www.natuurslagerij.nl 

         Churchillweg 40, Wageningen            info@natuurslagerij.nl            (0317) 412 105

Voor een goed, diervriendelijk en

eerlijk stuk vlees uit de streek!

Ambachtelijk en duurzaam!

Gedrukt op 
kringlooppapier 



Voor een geslaagde BBQ bent u bij uw Natuurslagerij op het juiste adres. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Van 
afzonderlijke vlees- en visgerechten, eenvoudige schotels tot uitgebreide luxe pakketten en buffetten. Ambachtelijk voor u 
bereid, samengesteld en lekker. Wij bieden u zuivere producten aan bereid met natuurlijke ingrediënten.

Duurzaam, milieubewust en diervriendelijk!

Een compleet BBQ pakket is dan ook echt compleet. De pakketten bestaan uit op elkaar afgestemde diverse soorten vlees, vis 
of vegetarische gerechten met een assorti van stokbrood, salades en sauzen. Een smaakvol pakket heeft u al vanaf €12,50. Kijk 
voor meer informatie op onze website www.natuurslagerij.nl of op onze Facebookpagina.

Compleet BBQ-buffet al vanaf €22,50 per persoon

• We bezorgen en verzorgen uw BBQ indien gewenst van A tot Z
• Professionele koks (€30,-) bereiden de lekkerste gerechten en    

maken uw feest zorgeloos compleet
• Wij regelen voor u indien gewenst de borden en bestek  

(€1,- per couvert, incl. schoonmaak)
• Tot slot halen we alle materialen op en maken deze ook   

voor u schoon.

Een BBQ bij uw bestelling

Bij bestelde pakketten kunt u eenvoudig een gas- of kolen BBQ in bruikleen nemen. Wij beschikken over:
Houtskool  €10,- schoonmaak, excl. briketten
Gas  €30,- inclusief gas en schoonmaak

Junior (mini)pakket €4,50

• Hamburger 
• Diverse soorten  

BBQ worst 
• Shaslick 
• Golfstick 
• Stoplicht 
• Karbonade 

• Sparerib 
• Drumstick 
• Stokje saté 
• Runderburger 
• Spekfakkel 
• Katenlapje 
• Gelders filetlapje 

Dit pakket is inclusief

• BBQ hamburgertje • Stokje saté • BBQ worstje • Stoplicht  

Studentenpakket vlees €7,50
• BBQ worstje 
• 2 stokjes saté 
• Golfstick 

• Sparerib 
• Runderburger 

Aanvulling op studentenpakket €2,50

Onze pakketten (genoemde prijzen zijn per persoon per pakket)

Compleet pakket €12,50
Een variatie van vlees, 4 stuks per persoon, bestaande uit:

• Stokbrood wit/bruin
• 150 gram rundvlees- of   

kartoffelsalade 

• Kruidenboter 
• Sauzenassortiment 

Luxe pakket vlees €14,50
• Dry aged burger 
• Biefstuk 
• Lamskoteletje 

• Varkenshaas saté 
• Kalkoenmedaillon 
• Spekfakkel 

Aanvulling op luxe (vlees of vis) pakket €6,00
• 200 gram verse salade, keuze     

uit verschillende smaken 
• Stokbrood wit/bruin
• Sauzenassortiment
• Satésaus 
• Kruidenboter

Luxe pakket vis €14,50
• Zalm 
• Garnalenspies 
• Botervisspies 

• Doradefilet 
• Forellen 
 

Luxe pakket combinatie vlees en vis €14,50
4 stuks vlees & 2 stuks vis naar keuze (zie hierboven) 

Vega pakket €7,50
• Maisstick 
• Vegafakkel 
• Vegaburger 

• Groentespies 
• Vegetarische saté 

Aanvulling op het vega pakket €5,00
• 200 gram verse salade,  keuze 

uit verschillende smaken 
• Stokbrood wit/bruin

• Sauzenassortiment
• Satésaus 
• Kruidenboter

• 200 gram salade per persoon     
naar keuze (rundvleessalade, kartoffelsalade) 

• Stokbrood wit/bruin 
• Sauzenassortiment 
• Satésaus 
• Kruidenboter 

Tips voor een geslaagde BBQ  
• Wanneer de vlammen zijn gedoofd en de briketten grijs van kleur heeft de BBQ de juiste temperatuur, klaar om te grillen
• Gebruik een vleestang voor het keren van het vlees of de vis, dan blijft het sappig
• Werk hygiënisch: bewaar het vlees zolang mogelijk gekoeld. Biefstuk en entrecote daarentegen minimaal 2 uur van tevoren 

uit de koeling en een beschutte plek (niet in de zon) op temperatuur laten komen
• Houd rauw vlees altijd apart van gaar vlees   
• Werk veilig: - altijd een emmer zand in de buurt voor snel blussen - kleine vlammen doven door een handvol zout op de kolen 

te gooien - houd kinderen op veilige afstand

. (30€ per uur)




