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Slagerij J. Bos & Co
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Barbecueën is lekker, puur genieten en niet 

alleen in de zomer, maar het hele jaar door! 

Daarom hebben wij altijd de lekkerste barbecue 

producten in ons assortiment. Van burgers tot 

spiesen tot rib-eye Côte du boeuff of een malse 

procureur. En alles ambachtelijk gemaakt in onze 

eigen slagerij.

Het team van Slagerij Bos & Co

Welkom!



4. 5.

Vegetarische producten:
Groenteschijf  ........................................................................

Javaanse schijf  .....................................................................

Gehaktbal schaslick  ..........................................................

Maiskolf spies  ......................................................................

Pof aardappel ........................................................................

•
•
•
•
•

€ 1,95

€ 1,95

€ 1,95

€ 2,75

€ 1,00

Varkensvlees
Karbonade  .............................................................................

Worst  ........................................................................................

Varkenshaas saté  (50 gram)  ..........................................

Braadschijfje  (80 gram)  ....................................................

Varkensfilet (gekruid)  .........................................................

Varkensfilet (gemarineerd)  ...............................................

Speklap  ....................................................................................

Slavink  ......................................................................................

Rolladelapje  ..........................................................................

Houthakkers steak  .............................................................

Cordon bleu vink  ................................................................

Katenvink  ................................................................................

Spare Ribs  ...............................................................................

Gemarineerde worst  ..........................................................

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 1,85

€ 1,55

€ 1,25

€ 1,00

€ 1,95

€ 1,95

€ 1,55

€ 1,55

€ 1,65

€ 1,75

€ 1,85

€ 1,65

€ 1,50

€ 1,60

Prijs per stuk (100 gram)

Kip vlees
Kipfilet  ......................................................................................

Kip drum  .................................................................................

Kip dij/karbonade  ..............................................................

Kip worst  .................................................................................

Kip saté  (50 gram)  ...............................................................

Kipshaslick  .............................................................................

Kip medaillon  .......................................................................

Kip piri piri  .............................................................................

Kip schijfje  .............................................................................

•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 1,95

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,55

€ 1,25

€ 1,65

€ 2,15

€ 1,65

€ 1,00

Prijs per stuk (100 gram)

Rundvlees
Biefstuk  ...................................................................................

Biefstuk saté  (50 gram)  ....................................................

Hamburger (ambachtelijk)  ................................................

Rundvlees schijfje  (80 gram)  .......................................

Worst  ........................................................................................

•
•
•
•
•

€ 2,95

€ 1,50

€ 1,65

€ 1,00

€ 1,55

Prijs per stuk (100 gram)
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Gepofte aardappel Salad in a jar
Ingrediënten:
Per persoon een oranje of witte zoete aardappel of een Nicola of Opperdoezer.

Ingrediënten:
Met een dressing naar keuze!

Bereiding:
1. Verwarm de oven op 200 graden. Was de aardappelen en 

prik hier en daar gaatjes in de schil. Bestrijk de aardappels 

met wat olijfolie en verpak ze in de aluminium folie. Leg ze 

op een bakplaat en pof ze in ongeveer drie kwartier gaar. 

Check de gaarheid tussendoor.

2. Halveer de aardappels en hol ze uit. Meng het aardappel 

kruim met de yoghurt en de mierikswortel. Schep de blokjes 

ham er door heen en vul hiermee de uitgeholde aardappels.

3. Bestrooi de gevulde aardappel helften met de gerapte 

kaas. Verpak ze in aluminium folie en leg ze even op de 

barbecue.

• 100 gram gekookte ham in blokjes

• 2 eetlepels Griekse yoghurt

• 1 theelepel mierikswortel

• 50 gram geraspte belegen kaas

• Olijf olie

• Aluminium folie
Bereiding:
En pot met deksel leent zich prima om alle ingrediënten 

in mee te nemen. Werk van onder naar boven: eerst de 

dressing, dan harde groentes, vlees of kip, zachtere groentes 

en sluit af met de sla. Omkiepen en eten maar!

1. Snijd het vlees in reepjes

2. Verdeel de dressing over 4 potjes, schep daarop de sla, 

dan de roze peperbessen, daarop de aardbeien met de 

pitten en tot slot de reepjes kip.

Tip: Aardbeiendressing

Pureer voor een lekkere aardbeiendressing 125 gram 

aardbeien, 5 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel witte wijn en een 

halve eetlepel honing. Roer er 2 eetlepel verse tijm blaadjes 

dor heen en breng op smaak met zout en peper.

• 150 gram gerookte kipfilet

• Rode bietensla (blad van een jonge biet)

• 125 gram aardbeien, gehalveerd

• 45 gram geroosterde pijnboompitten

• 30 gram roze peperbessen
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Zelf samenstelen van uw pakket:
Uiteraard kunt u bij ons ook zelf uw pakket samenstellen. 

Van een klein partijtje tot aan een grote club. Vraag om 

advies in de winkel! aanvullende pakketten compleet is 

incl. barbecue, reiniging en gas.

1. Pakket kinder
Uitgaande van 3 stukjes vlees per kind (€ 3,75), kunt u kiezen uit:

 • Kinderspies

 • Barbecue worst

 • Gegaarde schijf (rund, varken of kip)

 • Hamburger

 • Kip drum

 • Korte jan

2. Pakket basis
Uitgaande van 4 stukjes vlees per persoon (€ 6,25), kunt u kiezen uit:

 • 1 spies

 • 2 uit de categorie vlug-klaar

 • 1 luxe artikel *

Pakketten

Let op: De complete pakketten bevatten geen vlees. U kunt een vleespakket 

kiezen of zelf een pakket samenstellen. Het pakket compleet kan alleen 

gekozen worden in combinatie met afname van barbecue vlees.

3. Aanvullend Basis Compleet
Vanaf 4 personen (€ 6,00 p.p.):

 • 200 gram salade

 • Stokbrood en kruidenboter

 • 3 soorten sauzen

 • Bord, bestek en servetten

4. Pakket populair
Uitgaande van 4 stukjes vlees per persoon (€ 7,25), kunt u kiezen uit:

 • 1 spies

 • 1 uit de categorie vlug-klaar

 • 2 luxe artikelen *

5. Aanvullend Populair
Vanaf 15 personen (€ 6,50 p.p.):

 • 300 gram salade

 • Luxe stokbrood en kruidenboter

 • 3 soorten saus

 • Rauwkost salade

 • Keuze uit pasta salade of aardappel salade

 • Bord, bestek en servetten
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6. Pakket Luxe/Royaal
Uitgaande van 5 stukjes vlees per persoon (€ 8,25), kunt u kiezen uit:

 • 1 spies

 • 2 uit de categorie vlug-klaar

 • 2 luxe artikelen *

7. Aanvullend Luxe/Royaal 
Vanaf 15 personen (€ 9,50 p.p.):

 • Rund-, huzaren-, of scharrel ei salade

 • Luxe stokbrood en kruidenboter, tapenade

 • 3 soorten saus

 • Rauwkost salade

 • Keuze uit pasta salade of aardappel salade

 • Fruit salade

 • Bord, bestek en servetten

Wilt u uw barbecue bestelling op tijd doorgeven. Ook 

het inleveren van de voordeel bon graag vroegtijdig 

doorgeven. Heeft u geen bestellijst, ook op de site van 

www.slagerijbosenco.nl  vindt u alle gegevens.

* vanaf € 1,65 wordt een product als luxe beschouwt
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Ouderwetse huzaren salade
Ingrediënten:

Bereiding:
1. Blancheer de aardappelblokjes in 3 minuten. Giet ze af en zet 

ze in de koelkast. Kook de eieren hard.

2. Meng de ham, aardappel, augurk, erwtjes, ui, appel, peterselie 

door elkaar in een kom.

3. Klop de vinaigrette van 2 eetlepels olie, het zoetzuur, peper en 

zout en meng dit door de salade met de mayonaise.

4. Garneer met veldsla, tomaatjes en halve hardgekookte eieren. 

Lekker met casinobrood.

•  300 gram gekookte ham, in blokjes van een halve cm
•  700 gram vastkokende aardappelen, in blokjes van een halve cm
• 4 eieren
• 150 gram augurk, in blokjes van een halve centimeter
• 200 gram diepvries erwtjes, geblancheerd
• 2 uien, fijngesnipperd
• 1 Elstar appel, in blokjes van een halve centimeter
• 8 takjes peterselie, fijn gehakt
• Olie
• 4 eetlepels zoetzuur van de augurken
• Peper en zout
• 2 eetlepels mayonaise
• 1 zakje veldsla
• Roma-tomaatjes, doormidden gesneden

Bereiding:
1. Haal de zoete aardappel, de courgettes en de appels door de 

spiraalsnijder. Besprenkel de appelslierten direct met citroensap 

om verkleuring tegen te gaan.

2. Blancheer de courgette samen met de erwtjes 2 minuten en de 

zoete aardappel 3 minuten en koel direct met koud water. 

3. Meng de kalkoenfilet reepjes, courgette, erwtjes, zoete 

aardappel, appel, rode ui en sinaasappelrasp met wat peper en 

zout en bieslook. Meng de crème fraîche met kerriepoeder en 

gembersiroop en schep dit door het groente mengsel.

4. Verdeel de veldsla over een schaal. Schep hier de salade op 

en garneer met de kwarteleitjes. Of zet een steker op het bord 

met daaromheen de veldsla. Vul de steker met salade en druk de 

inhoud goed aan. Verwijder de steker en garneer met kwarteleitjes 

en sprietjes bieslook.

• 300 gram kalkoenfilet, in smalle 
reepjes gesneden
• 1 zoete aardappel van 500 gram
• 2 courgettes
• 2 elstar – appels
• 2 eetlepels citroensap
• 200 gram diepvries erwtjes
• 2 rode uien, in dunne halve ringen
• Rasp van 1 sinaasappel 

Huzarensalade - nieuwe stijl
Ingrediënten:

• Peper, zout
• Bosje bieslook
• 3 eetlepels crème  fraîche
• 3 thee lepels kerriepoeder
• 3 eetlepels gember siroop

• Zakje veldsla á 80 gram
• 8 kwarteleitjes, hardgekookt en 
gepeld
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Kruidenboter  

Servet / borden / bestek  ................................................

€ 1,25

€ 1,25

Diversen

Stokbrood:

Sauzen:
Flesje

Saté saus

Per stuk  .....................

Per 100 gram ..........

Per bakje 100 gram ....................

per stuk  .......................................

per stuk  .......................................

•
•
•
•
•

•
•

€ 2,50

€ 1,85

€ 1,85 

€ 1,85

€ 7,25

€ 2,75

€ 1,00

Gesneden wit

Gesneden bruin

•
•

•
•

€ 1,95

€ 0,65

Huisgemaakte rauwkost salade (vanaf 10 pers.) 

Huisgemaakte fruit salade

Opgemaakte bolletjes schaal Huzaren

Opgemaakte bolletjes schaal Runvlees

Scharrel ei salade (per 500 gram)

Prijs per persoon / prijs per bol

Salades: 
Naast een uitgebreid vleesassortiment, bieden wij u 

ook salades aan. Speciaal voor de barbecue hebben wij 

huisgemaakte salades die uw barbecue partij tot een 

smakelijk succes maken! Gelieve deze salades op tijd te 

bestellen.

Advies

Barbecue, slow cooking. 
Vaak leggen we vlees op de barbecue dat snel klaar 

is. Hamburgers, voorgegaarde kip, worsten, spiesjes of 

koteletten zijn vlak boven het vuur in een mum van tijd klaar. 

Maar… barbecueën kan ook SLOW, bijvoorbeeld met grote 

stukken vlees die op lage temperatuur langzaam garen.  Dus 

vraag er naar bij de slager, uw barbecue specialist, maakt 

van elke barbecue een succes!

Barbecue assoritment
Weer of geen weer altijd barbecue weer. Bij ons kunt u het 

hele jaar terecht voor een barbecue feestje. Ons ruime 

assortiment en de vele mogelijkheden maken het voor 

ieder aantrekkelijk en vooral heel smakelijk!

Vanaf minimaal 15 personen en bij afname van vlees.

Het gebruik van de barbecue is gratis.

Het reinigen van de barbecue doen wij gratis voor u.

Het gebruik van gas kost 1 euro per persoon.

U bent verantwoordelijk voor schade aan de barbecue 

vanaf het moment van ophalen tot aan het moment 

van retour brengen.

•
•
•
•
•

Barbecue gebruikers voorwaarden:



Slagerij J. Bos en Co
Sijtsemaweg 13
9953 PR Baflo

Tel: 0595 - 422008
Mail: slagerij-worstmakerijbos@hotmail.nl

Prijswijziging en zetfouten voorbehouden

“Het team van 

Slagerij 
Bos & Co 

wenst u sm
akelijk 

eten!”

Voordeelbon
Tegen inlevering van deze ontvangt u:

€4,95Samen voor:

Spies &1 3 stukjes barbecue vlees


