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Lekker bakken

Ophaalfiliaal:
Vragen/opmerkingen

Lekker sateetje

Lekker luxe

Lekker snel

Lekker slaatje
......... Huzarensalade
......... Rundvleessalade
......... Scharrelsalade
......... Zalmsalade
......... Fruitsalade
......... Rauwkostmix

150 gr p.p.
150 gr p.p.
150 gr p.p.
150 gr p.p.
per persoon
per persoon

€ 2,50 ...................
€ 2,50 ..................
€ 2,50 ..................
€ 2,50 ..................
€ 2,50 ..................
€ 2,00 ..................

Beetje saus erbij
......... Barbecuesaus
......... Knoflooksaus
......... Cocktailsaus
......... Satésaus kant & klaar
......... Satésaus Wijko

250 ml
250 ml
250 ml
± 10 personen
± 20 personen

€ 2,25 ..................
€ 2,25 ..................
€ 2,25 ..................
€ 2,95 ..................
€ 5,95 ..................

Om het af te maken
......... Braadboter vloeibaar
......... Kruidenboter
......... Stokbrood gesneden
......... Bestek (bord, mes, vork)

€ 2,95 ..................
€ 1,50 ..................
€ 3,00 ..................
€ 0,60 ..................

Barbecuetoestel (gratis, mits uw bestelling min. €150,- is)
………. Grote pan
± 25 personen
......... Barbecue
± 25 personen
......... Gas en schoonmaken per toestel
€ 25,00 ………….
......... Bezorgen en ophalen
€ 10,00 ………….
……….. Huur toestel
€ 10,00 ………….
Naam …………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………
Plaats …………………………………………………………………
Tel.nr. …………………………………………………………………
Datum ……………………………….. Tijd ……………………
Extra opmerking ………………………………………………….
……………………………………………………………………………..

Totaal

€ ……………………

Ik kom mijn bestelling ophalen/laat het bezorgen. (doorhalen
wat niet van toepassing is).
✓ Geef uw bestelling een paar dagen van te voren door.
✓ Reserveer een toestel vroegtijdig.
✓ Koelwagen te huur, in combinatie met bestelling
€ 50,- per dag. Vraag naar de voorwaarden.
✓ Bezorgen verder dan 10 km van de winkel is in overleg.
✓ Het gebruik van de toestellen is voor eigen risico.

Pakket populair

Karbonade
Shaslick
Speklap

€ 7,50 p.p.

Hamburger gaar
Barbecueworst

Ik bestel ……… x pakket populair

€ …………

Pakket Van de Weg

€ 9,75 p.p.

Procureursteak
Kipfilet
Minutesteak

Veluwse rib
Reuze kipsaté

Totaalpakket vanaf 20 personen

± 10 soorten vlees
± 5 stukjes vlees per persoon
Ten minste 2 soorten salade plus rauwkostmix en fruitsalade
Stokbrood met kruidenboter
Saus
Bord, mes, vork per persoon (stevig wegwerpbestek)
Pan of barbecue (incl. braadboter)
Bezorgen en ophalen (woont u verder dan 10 km van de
winkel dan in overleg)
Ik bestel het totaalpakket voor ……….. personen.

Ik bestel ……… x pakket Van de Weg

€ …………

Totaal € …………

Pakket grote portie

€ 9,55 p.p.

Voor stoere barbecuers

Karbonade
Shaslick
Speklap

Procureursteak
Barbecueworst
2 stokjes saté

Ik bestel ……… x pakket grote portie

€ …………

Pakket de luxe

€ 12,60 p.p.

Minutesteak
Varkenshaasspies
Rib eye

Kipfilet gaar
2 stokjes saté
€ …………

Kinderpakket

€ 4,60 p.p.

Hamburger gaar
Barbecueworst

Ik bestel ……… x kinderpakket

Grote stukken vlees op de barbecue? Vraag ernaar in onze
winkel. Denk bijvoorbeeld aan bavette, côte de boeuf, pork
rib, vlees voor pulled pork, mega kipdijspies.
(Houd rekening met een wat langere besteltijd.)

Glutenallergie?
Ons barbecue assortiment bevat de volgende producten
welke u wel kunt eten. Geef aan als u het apart verpakt wilt
hebben.

Ik bestel ……… x pakket de luxe

Kinderspies
Frikandel

€ 17,50 p.p.

€ …………

Van de Weg
Ambachtelijk sinds 1928

Shaslick
Kipdijspies
Satéstokjes
Sparerib
Kipfilet gaar
Minutesteak

Biefspies
Rib eye
Biefstuk
Brabantse rundvleessalade
Fruitsalade
Rauwkostmix

De producten kunnen sporen van gluten bevatten.

Wist u dat u ook een pakket door ons kunt laten
samen stellen met alleen vlees? U geeft dan het
aantal personen door en wij zorgen ervoor dat u een
gevarieerd pakket met vlees krijgt.

