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Een uitgave van de klasseclub-
slager vereniging voor lekker-
bekken en personen die houden 
van een lekkere BBQ!

Een lekker stukje vlees: Niks zo lekker, als een heerlijk stukje vlees van de grill. De 
houtskool en de kruiden geven aan je vlees een heerlijk aroma.

Een geslaagd feest

BBQ lijn:

Niet te missen op jouw bbq festijn 

Klasse Clubslager
VOL. 3 No. 1  2015

Met deze toppers van je Klasseslager ben je zeker van geslaagd feest.  Morgen mooi 
weer, steek het vuur maar aan! 

Ingrediënten: een warm zonnetje, een stel vrienden en vlees van je favoriete 
Klasseslager.

Klasse Clubslager
GRATIS UITGAVE.

Bbq Krant

Aperitief hapjes
Tapas bar
Ruime keuze tapas� e 22,90 kg      

Tapasschotel
(vanaf 4 personen)� e�22,90 kg

Aperitief hapjes voor op de barbecue
• apero’s� e�13,95 kg
• gemarineerde kippenballetjes� e�14,25 kg
• gemarineerde ribbetjes� e�9,10 kg
• kippenvleugeltjes� e�5,50 kg
• scampi brochetje (2 stuks)� e�1,40 st
• grillworstspie� e�12,95 kg
• vuurfakkels� e�15,25 kg
• chipolata worstjes� e�10,50 kg
• mergueze worstjes� e�12,75 kg

Barbecue assortiment
Rundsspecialiteiten
• gemarineerd biefstuk� e�20,25 kg
• gemarineerde entre-cote� e 20,45 kg
• gerijpte entre-cote� e�25,85 kg
• gemarineerde rib-eye� e�35,10 kg
• rundssate� e�20,25 kg
• brochet van de chef� e�18,55 kg
(rundvlees-varkenshaasje)

Kalfsspecialiteiten
•kalfskotelet� e�25,11 kg
•gemarineerde kalfssneden e�28,18 kg
•kalfsrollade� e�26,50 kg
•kalfsbrochette� e�26,50 kg
•kalfshaasje� e�26,50 kg 

Varkensspecialiteiten
• gemarineerd spek� e�8,95 kg
• gemarineerde ribben� e�9,10 kg
• varkenssate� e�13,45 kg
• elise saté� e�17,65 kg
• mixed saté� e�16,25 kg
(kipfilet-mergeuze-varkenshaasje-chipolata)
• varkenshaasje met spek� e 17,65 kg
• gehaktrollers � e�11,85 kg
• grieks lapje� e�12,95 kg
• bisdomlapje� e�9,65 kg
• barbecue beenham� e�22,50 kg
• gemarineerde varkens cote’a los� e�9,95 kg
• varkens ossobuco� e�9,65 kg
• trio tournedos� e�20,05 kg
• grillworstspie� e�12,95 kg
• barbecue worst� e�9,75 kg 
• kruidenworstenspies� e�1,70 st
• chipolata� e�10,50 kg
• mergueze� e�12,75 kg
• witte worst� e�11,80 kg

Lamsspecialiteiten
• gemarineerde lamskoteletten� e�23,05 kg
• gemarineerd lamskroontje� e 43,50 kg
• lamsribbetjes� e�12,50 kg
• lamsbout� e�23,00 kg
• lamsspie� e�22,05 kg
• lamsburgers� e�12,50 kg
• lamsrollade� e�22,50 kg

Kip en kalkoenspecialiteiten
•	gemarineerde	kipfilet� e�14,55 kg
•	gemarineerde	kalkoenfilet� e 15,25 kg
• gekruide kippenvleugels� e�5,50 kg
• gemarineerde kippenbillen� e 7,70 kg
• gemarineerde drumsteaks e 7,75 kg
• kippenrollers� e�14,25 kg
• kipsaté� e�14,95 kg
•	italiaanse	kipfilet� e�15,95 kg
• kippenworst� e�13,25 kg
• kalkoenfakkels� e�15,25 kg
• kalkoenbrochet� e�15,25 kg
• kalkoenhaasje� e�15,25 kg
• kippenspie� e�14,25 kg
• eendenborst� e�22,05 kg
• ½ kwartel� e�1,25 kg

Exotische specialiteiten 
•Bizon� e�40,00 kg
•Krokodil� e�39,00 kg

Visspecialiteiten
• scampi brochet (5st)� e�3,50 st
• vis brochet� e�25,00 kg
•	gemarineerde	zalmfilet� e�22,00 kg
• papillot van witvis met  
	 witte	wijn	en	fijne	kruiden	 e�30,00 kg

Slagerij Moenske

09/379 81 91    info@slagerijmoenske.be
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BARBECUE
KLASSESLAGER BBQ KRANT

Brochetten: Combineer eens vers vlees met charcuterie, wat dacht je van een heerlijk stukje Chorizo, tussen de verse groenten. In combinatie met kalkoen of kip een pittig 
alternatief 

Proef zeker onze Barbecue toppers.

Onze klassiekers
Maak zelf je keuze voor je creatieve grillmomenten

Entrecote: Het laagje vet aan een entrecote zorgt ervoor dat het vlees sappig en 
smaakvol blijft. Laat het vlees vooral even rusten na het grillen, zo verdelen de sap-
pen zich terug.

BARBECUE
KLASSESLAGER BBQ KRANT

Barbecue pakketten.

Barbecue pakketten: Verschillende keuzes, verschillende formules mogelijk. 

Grillsalade: Heerlijk scampis van de grill, vermengt met een heerlijke knapperige sal-
ade, in combinatie met een vinaigrette een top gerechtje!

Vergeet  zeker je  sausjes niet!     

Maak je keuze uit onze verschillende pakketten.

Brood en aardappel specialiteiten
• Aardappelen in schil� e�12,50 kg
• gebakken aardappelen  
 met breydelspek  e�7,50 kg
• opgevulde aardappelen e�13,55 kg
• aardappel spie� e�7,50 kg
• aardappelsalade� e�8,00 kg
• verse frieten � e�1,25 st
• stokbrood wit en bruin e�0,70/1 st
• barbecue brood� e�2,50 st
• ass mini broodjes� e�0,25 st
• kruidenboter� e�17,00 kg

Groenten schotel
• bloemkool, broccoli, boontjes, marcedone, selder, 
vers geraspte wortelen, sla en tomaten�

� e�5,00 pp

Pastasalades
• kilo killer� e�12,50 kg
• pastasalade met kip en appel� e�12,50 kg

Sausjes
• cocktailsaus, barbecue saus, tartaar, provencaalse saus, 
andalouse, looksaus, curry� e�5,00 kg
• vinaigrette 250 ml� e�1,95 st

Barbecue menu’s

Menu 1   e�13,00 pp
• barbecue worst
•	gemarineerde	kipfilet
• gemarineerde ribben
• groenten en sausjes
• pastasalades
• aardappelsalade

Menu 2���e�15,00 pp
• chipolata 
• grieks lapje
• varkenssaté
•	gemarineerde	kipfilet
• groenten en sausjes
• pastasalades
• aardappelsalade

Menu 3���e�16,00 pp
• brochet van de chef
• kalkoenhaasje
• gemarineerd biefstuk
• groenten en sausjes
• pastasalades
• aardappelsalade

Menu 4���e�19,00 pp
•	gemarineerde	zalmfilet
• rundssate
• scampi brochet
• gemarineerd lamskroontje
• groenten en sausjes 
• pastasalades
• aardappelsalade

 
Hamburger buffet   e�10,00 pp
•1 mini runds hamburger
•1 mini bentilse burger
•1 mini zwitserse schijf
•1 mini top burger
•1 mini kip burger
•1 mini breugel burger
•Groenten 
(sla, tomaat, wortels, ajuin, kaas en bacon)
•6 mini broodjes
•Sausjes (mayonaise en ketchup)
Kan op de bbq of op de teppanyaki bakp-
laat gebakken worden 

 
ook verkrijgbaar 
• houtskool 5kg� e�6,99 st
• houtskool 10kg� e�15,00 st
• kokos briketten 3kg e�4,95 st
• aanmaakvloeistof� e�4,25 st
• aanmaakblokjes� e�1,20 st

Wijnen
• Klasse Club wijn  wit� e�5,10  st
• Klasse Club wijn rood� e�5,10  st
• Zuid afrikaanse, Chenin Blanc� e�5,75  st
• Picon� e�9,52 st
• Cava� e�11,25  st
• Bonten os� e�5,95 st



BARBECUE
KLASSESLAGER BBQ KRANT

Barbecue pakketten.

Barbecue pakketten: Verschillende keuzes, verschillende formules mogelijk. 

Grillsalade: Heerlijk scampis van de grill, vermengt met een heerlijke knapperige sal-
ade, in combinatie met een vinaigrette een top gerechtje!

Vergeet  zeker je  sausjes niet!     

Maak je keuze uit onze verschillende pakketten.

Andere feestsuggesties

Fondue schotels
• Fondue gewoon� , 8,50 per persoon
Runds,	varkens,	kipfilet,	diverse	kruidenballetjes,	chipolata	en	spekballetjes

• Fondue speciaal� , 9,50 per persoon
Gemarineerd runds, varkens, kip, chipolata, spekballetjes en kruidenballetjes

• Visfondue� e�13,25 per persoon  
Zalm, kabeljauw, tonijn, coquilles, tongrolletje, langoustine, scampi’s
 
• Kinderfondue� , 4,50 per persoon
Diverse kruidenballetjes en chipolata

Gourmet schotels
• Gourmet gewoon� , 9,00 per persoon
Biefstuk,	kipfilet,	varkensbrochetje,	varkensschnitzel,	cordon	bleu,	hamburger	 
en chipolata

• Gourmet speciaal� , 10,00 per persoon
Gemarineerde	biefstuk,	kipfilet,	varkenshaasje	met	spek,	lamskotelet,	kalflapje,	 
varkensbrochetje en chipolata

• Gourmet de luxe � , 11,50 per persoon
Visbrochetje,	zalmfilet,	kabeljauwhaasje,	scampi	brochetje,	rundsbrochetje,	 
kalkoenhaasje,chipolata

• Visgourmet � , 13,25 per persoon   
Zalm, kabeljauw, tonijn, coquilles, langoustine, scampi’s, tongrolletje

• Kinder gourmet � , 4,50 per persoon
Chipolata,	kipfilet,	varkenbrochetje	en	hamburger

Groenteschotel� e�5,00 pp

geraspte wortelen, selder, bloemkool, broccoli, boontjes, tomaat, Balkan salade,  
groenten macedoine en sla

Teppanyaki e�13,10 pp
•	Gemarineerde	zalmfilet,	kabeljauw,	coquilles,	scampi	brochetje,	eendenborst,	 
gemarineerd biefstuk, varkenslapje en kikkerbilletjes

• Groentenschotel teppanyaki  , 6,00 per persoon
sojascheuten, paprika’s, champignons, boontjes met spek, ui-ringen, witloof,  
wortel, aardappelblokjes en mie
 

Wok
Wok 1    (vanaf 4 personen) � , 13,50 per persoon
4 gangen menu met groenten, deegwaren of aardappeltjes en saus 
Kip met rijst, kalkoen met mie, varkensvlees met aardappeltjes en scampi’s met tagliatelle

Wok 2    (vanaf 4 personen) � , 14,30 per persoon  
4 gangen menu met groenten, deegwaren of aardappeltjes en saus 
Varkenshaasje met spek en aardappeltjes, rundsvlees met sojascheuten en mie, kalkoen met rijst, 
scampi’s met tagliatelle

Wok 3    (vanaf 4 personen) � , 15,10 per persoon
4 gangen menu met groenten, deegwaren of aardappeltjes en saus 
Scampi’s met tagliatelle, zalm met mie, kalfsvlees met aardappeltjes, varkensvlees met rijst
 

Koud buffet e�18,00 pp
Gebakken rosbief
Gebakken varkensgebraad
Gandaham met meloen
Aardappelsalade
Tomaat met grijze garnalen
Perzik met krab
Gevulde eitjes met tonijn
Hamhoorntje met asperges
Gebakken kippenbil met druifjes
Cocktailsaus

Extra� , 24,20 per persoon
Met extra gerookte heilbot en gerookte zalm, gestoomde zalm

Alles vergezeld van aangepaste koude groenten

Kaasschotels e�13,50 per persoon
Assortiment aan verschillende kazen 
met notengarnituur en fruit

(ass. Mini broodjes extra verkrijgbaar)

Vleesschotel e�11,50 per persoon
Kaas 
Hesp
Rauwe ham 
Kippenwit
Fricandon
Gebakken rosbief
Gebakken varkens-

gebraad
Salami
Prepare
vleessalade
Krabsalade
(ass. Mini broodjes 
extra verkrijgbaar)

Sandwiches e�1,25 stuk
Rijkelijk belegde sandwiches



BBQ GERECHTEN
KLASSESLAGER BBQ KRANT

Barbecue huisregels
Wie kiest voor gezelligheid, neemt best enkele voorzorgen... 

Braadwijzer: wil je weten hoe ver je vlees is, heel eenvoudig. Breng je duim en je wijsvinger naar elkaar, duw nu met je andere hand op je duimkussen en zo voelt de veerkracht 
aan als je vlees bleu is , neem je middelvinger en duw op je duim, zo voelt de veerkracht als je vlees saignant is. Wil je echt “bien cuit” ( goed doorbakken ) neem je duim en 

pink en nu voel je dat er weinig veerkracht is, het vlees is goed doorbakken... Eenvoudig maar doeltreffend.

BBQ gerechten
Deze bijgerechten mogen niet ontbreken bij de barbecue.

Deze folder is nooit volledig.
Ons assortiment vernieuwt en groeit voortdurend.

Vraag zeker naar onze nieuwigheden.

Buitenkeuken: Een tafel ergens in de schaduw kan dienst doen als 
buitenkeuken, leuk voor jou en je gasten...

• Koop vlees van een goede kwaliteit.

• Bewaar vlees zo lang mogelijk gekoeld.

• Was je handen met zeep voor, tijdens en na het barbecueën.

• Zet een waterspuit (bloemensproeier) klaar om de vlammetjes te doven.

• Een schort en handschoenen tot aan de elleboog biedt goede bescherming bij het bakken.

• Gebruik het best kokosbriketten. Die branden langer en ontvlammen niet zo vlug als er sap of vet op druipt.

• Zorg dat je altijd een emmer zand in de buurt hebt om eventueel een brandje vlug te kunnen blussen.

• Kleine vlammetjes kan je ook doven door een handvol zout in de kolen te smijten.

• Leg gaar vlees en rauw vlees niet op hetzelfde bord.

Wie kiest voor gezelligheid, neemt best enkele voorzorgen... 

Gebruik het best kokosbriketten. Die branden langer en ontvlammen niet zo vlug als er sap of vet op druipt.

Zorg dat je altijd een emmer zand in de buurt hebt om eventueel een brandje vlug te kunnen blussen.

Vraag “tips en tricks” aan je Klasseslager, hij is de specialist bij uit-
stek en helpt je graag bij het samenstellen van je barbecuefeest.

Smakelijk!

Waarborgen 
en toestellen 
Woktoestel-huurprijs� e�5,00
Waarborg wok� e�15,00
Teppanyaki (6pers) huurprijs� e�7,50
Teppanyaki waarborg� e�15,00
Gourmettoestel-huurprijs� e�1,50
Waarborg gourmettoestel� e�5,00

Waarborg kleine bordjes� e�3,00
Waarborg stenen pot� e�5,00
Waarborg zwarte leisteen� e�7,50
Waarborg plateau groot� e�10,00
Waarborg blauwe bak� e�4,00
Waarborg glas� ,  3,00

BARBECUE AAN HUIS
Geeft u een feestje van meer dan 25 personen, komen 
wij graag bij u thuis.

Wij hanteren hiervoor een vaste formule, de keuze uit 
een menu (deze kan eventueel gewijzigd worden van 
soorten vlees) 

Tussen de 15 en 25 personen komt er e�10,00 bij
Tussen de 25 en 40 personen komt er e�5,00 bij
Tussen de 41 en 80 personen komt er e�4,00 bij
Tussen de 81 en … personen komt er  e�3,00 bij
Prijzen excl. BTW

In de prijs zit het vlees van de menu met groenten, 
sauzen, pasta salade en aardappelsalade inbegrepen. 
En dan voor de opleg : brood, borden en bestek met 
ook de afwas, en het werk dat wij doen.
Voor meer informatie omtrent een feestje, kom gerust 
een langs, en wij helpen u graag verder.

Neem een kijkje  
op onze website  
www.slagerijmoenske.be

Betalingsmogelijkheden: 
cash-bancontact-maaltijdcheques
*  prijzen kunnen in de loop van het jaar veranderen

Slagerij Moenske
Bisdomstraat 5, 9982 Sint-Jan-In-Eremo

info@slagerijmoenske.be
www.slagerijmoenske.be

tel 09 379 81 91

Openingsuren 
Ma t/m Zat: 7.00u-12.30u en van 13.30u-18.30u, 

Zondag: 7.00u-12.30u, Woensdag gesloten

 
 

WAARDEBON  
en bepaal zelf uw bedrag

CADEAUTIP


