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Elke dag

BBQ-TIME!

Natuurlijk nodigt zonnig weer uit om te BBQ’en, maar eigenlijk is het élke dag een
feest om te BBQ’en! De barbecue is tegenwoordig niet voor niets een verlengstuk
van de keuken. U kunt er vlees en zelfs complete maaltijden op bereiden!

Grillen, garen, roken… alles kan op de barbecue.
Bij Van Roessel vindt u alles voor een geslaagde barbecue. Kiest u voor gemak, maak
dan uw keuze uit onze gevarieerde BBQ-pakketten. Maakt u graag zelf uw keuze,
neem dan het aanbod van onze slagerij eens rustig door. Neemt u de tijd voor een
culinaire barbecue en zoekt u iets speciaals? Ook daarvoor bent
u bij ons aan het juiste adres.

Dennis van Dun, branche erkende meesterslager
namens het team van Slagerij-Traiteur Van Roessel

BBQ AUTHENTIEK: het mooiste uit onze dry aged koeling
Branche erkende meesterslager Dennis van Dun: “In onze glazen rijpingscel rijpen we de allermooiste vleesdelen.
Hier krijgt het Maas-Rijn-IJssel-rund van onze vaste mester de tijd om door te rijpen, voor een sublieme smaak. De dry
aged-koeling is ontleend aan een ambachtelijke techniek. Ook voorgaande generaties Van Roessel gaven het vlees de tijd
om te rijpen en tot volle smaak te komen. Deze premiumselectie staat garant voor een culinaire barbecue, puur genieten.
We geven u graag uitleg hoe u dit dry aged-vlees op de barbecue bereidt.”

EEN SELECTIE UIT ONZE DRY AGED KOELING:
Côte à l’os Dry-Aged minimaal 700 gram ribeye met been… het echte werk!
Entrecote Dry-Aged minimaal 400 gram fijn van draad
Côte de Boeuff ± 800 gram ultieme rundersteak, zonder bot
Sukadesteak / flat iron op het schouderblad gerijpt, om rosé te grillen
Dry Aged Burger hamburger van gerijpt rundvlees, puur van smaak
Hiernaast hebben we vlees van diverse andere rassen op voorraad.

Laat u
inspireren
in onze
winkel!

VLEES MET DE VAN ROESSELGARANTIE
Chef-slager Chris Verkuijl: “Wilt u genieten van uw barbecue, kies dan altijd voor goede ingrediënten. Dan kunt u echt genieten!
In onze slagerij bieden we u volop keuze uit alle vleessoorten. We denken graag met u mee en nemen de tijd voor een goed advies.
Kiest u voor gemak, dan bevelen we u onze BBQ-ready selectie aan. Klaar om te grillen, heerlijk van smaak.”

KIP

RUND
Bavette uit de flank

Ribeye diverse rassen

Label Rouge kip uit Des Landes

Flank steak ook wel vinkenlap genoemd

Short ribs

Hele kip ± 1500 g

Lendebief botermals

Brisket borst

Filet met huid per 2 verpakt

Diamanthaas ± 500 g

Skirt steak

Bout per 2 verpakt

Longhaas

Runderhaas

KALF
Côte de veau kalfskotelet
Entrecote gerijpt op het bot

LAM
Bout
Rack heel

VARKEN
HOLLANDSE VAN ROESSEL-SELECTIE
Roast lende met been
Buik
Procureur Pulled pork
Schouder

DUKE OF BERKSHIRE extra marmering en smaak
Pork Rack DoB Dry aged 18 dagen droog gerijpt
Entrecote DoB filet met een randje vet
Buikspek DoB top voor Slow & Low
Procureur DoB de nek van het DoB-varken

BBQ-READY
Hugo Hamburger klassieker van rund en kalf

Lamsrack gemarineerd

Biefstukspies malse biefstuk

Lamshaas botermals

Kipbrochette lichte kerrie met rode ui

Lamsbrochette groene kruiden en knoflook

Kalfsbrochette marinade van zontomaat

Lamskebab lams- en kalfsgehakt

Brochette kip, varken en rund

Ibericofilet origineel Spaans

Barbecueworst vers, voor jong en oud

Speklapje gemarineerd

Venkel-tijm worst subtiel gekruid

Luxe visspies victoriabaars, zalm en zeewolf

Merguez lekker pittig

Gamba-spies met knoflook

Medaillonspies varkenshaas omwikkeld met spek

Zalmfilet met huid
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Klaar
om te
grillen

BBQ-PAKKETTEN: samen genieten!
SPECIALE

Niet veel tijd voor de voorbereidingen of vindt u het lastig
om uw keuze te maken? Onze slagers stelden gevarieerde

SELECTIE

BBQ-pakketten voor u samen. U kunt deze pakketten al
bestellen vanaf 4 personen. Kijk voor meer informatie over
bestellingen op de achterzijde.

BBQ Puur (704) - De smaak van puur vlees

BBQ Luxe (709) - Luxe vleessoorten, lekker genieten!

p.p. € 15,30
Ibericofilet de originele, speciaal geselecteerd
Ribeye Nieuw-Zeeland supermals,

Te bestellen vanaf 4 personen, p.p. € 10,75
Lamsbrochette lamsbiefstuk met groene kruiden
Medaillonspies varkenshaas varkenshaas omwikkeld met spek
Kipbrochette lichte kerrie met rode ui
Franse biefstuk met een randje ontbijtspek en Franse kruiden

Te bestellen vanaf 4 personen,

eerlijk van smaak, met een heerlijk vetrandje

Kipfilet Poulet des Landes Label Rouge
Kalfsbrochette

BBQ Extra (708) - Extra verrukkelijk!
Te bestellen vanaf 4 personen,

p.p. € 7,90

Schwarzwalder steak gemarineerde biefstuk
met knoflook

Souvlaki Grieks gekruide varkensfilet
Gemarineerde kipfilet grillmarinade
Varkenshaas spies Provençaalse marinade

BBQ Taste (716) - Proeverij van onze BBQ-specialiteiten
Te bestellen vanaf 10 personen, p.p.

€ 14,50

Gamba-spiesje
Ibericofilet
Frans biefstukje
Grieks gehaktburgertje kalfs

Kogelbiefstukje
Medaillonspiesje
Lamshaasspiesje
Kipbrochette

BBQ Populair (707) - Altijd een succes!

BBQ Vis (711) - Heerlijke vis-BBQ van uw slager!

Te bestellen vanaf 4 personen, p.p.

Te bestellen vanaf 4 personen,

€ 5,40

p.p. € 13,00

Pork ribeye ribeye van het varken
Hamburger voorgegaard
Duitse braadworst klassieker, voorgegaard
Kipsatéspies van malse kipfilet

Zalmfilet met huid
Gamba-spies met knoflook
Luxe visspies victoriabaars, zalm en zeewolf

BBQ Kind (710) - Voor de kleine smullers!

BBQ vegetarisch (712) - Genieten zonder vlees!

p.p. € 3,55
Kipsatéspies van malse kipfilet
Hamburger voorgegaard
BBQ-worst vers, voor jong en oud

Te bestellen vanaf 4 personen, p.p. € 7,75
Vega groentenburger
Vega groentenbrochette
Vega shaslick
Vega saté

Te bestellen vanaf 4 personen,

MAAK UW BBQ COMPLEET!
Met onze heerlijke bijgerechten en huisgemaakte sauzen maakt u uw barbecue echt compleet. Elke dag vers verkrijgbaar in onze
winkel! Bestelt u uw bijgerechten (dat kan vanaf 10 personen), dan bieden we u keuze uit twee gevarieerde pakketten:

Pakket 1: BBQ Bijgerechten (714)

Pakket 2: BBQ Bijgerechten Luxe (715)

p.p. € 6,75
Huzarensalade uit eigen keuken
Humorsalade knapperige rauwkost
Engelse preisalade prei en appel
Wereldsaus pikante knoflooksaus
Cocktailsaus zacht van smaak
1000-eilandensaus verse groene kruiden
Satésaus huisgemaakt
Kruidenboter
Stokbrood

Bestelbaar vanaf 10 personen, p.p. € 9,25
Boerenaardappelsalade huisgemaakt
Pastasalade uit eigen keuken
Tomatosalade van kerstomaatjes
Gemengde groene salade klassieker
Aioli, homemade volgens Spaans recept
Wereldsaus pikante knoflooksaus
1000-eilandensaus verse groene kruiden
Cocktailsaus zacht van smaak
Satésaus huisgemaakt
Kruidenboter
Een extra luxe
Gesorteerd luxe stokbrood

Bestelbaar vanaf 10 personen,

aanvulling op
uw BBQ!

BBQ BIJGERECHTEN
Huzarensalade uit eigen keuken
500 gram € 4,25

Boerenaardappelsalade huisgemaakt
500 gram € 6,75

Pastasalade uit eigen keuken

VAN ROESSEL’S SERVICE

500 gram € 6,75

Barbecue met een groot gezelschap? Wanneer u het vlees

Kartoffelsalade frisse aardappelsalade

bij ons bestelt, kunt u tevens een barbecue huren à € 20,-

500 gram € 4,90

Diverse rauwkostsalades
100 gram € 0,99

Fruitsalade ook heerlijk als dessert
100 gram € 1,25

Diverse sauzen
100 gram € 1,55

Satésaus huisgemaakt
100 gram € 1,50

Stokbrood
diverse soorten

(inclusief gas). Ook kunnen we borden en rvs-look bestek in
sachet met servet (luxe disposable) leveren à € 1,- per setje.
Bent u niet in de gelegenheid om uw BBQ-bestelling op te
halen in onze winkel? In overleg kunnen we uw barbecue
bezorgen binnen de regio (gemeenten Waalwijk en Loon op
Zand en in Drunen). Bezorgkosten € 25,-. Hier buiten brengen
we extra kosten in rekening. Wilt u op zondag BBQ-en?
We bezorgen de bestelling op zaterdag in een luxe
koelcontainer (vanaf 10 personen). Dit bespaart u koelruimte.
Betaling kan vooraf (in de winkel of via rekeningnummer:
NL97 ABNA 0484 569 686) of bij aflevering (mobiele pin).
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BESTELLEN? GRAAG!
Voor kleine bestellingen hanteren we een
besteltermijn van minimaal 2 werkdagen.

GEEF UW BESTELLING OP TIJD DOOR
Grote barbecuebestellingen (vanaf 15 personen)
dient u minimaal 4 werkdagen vooraf aan ons
door te geven.
Voor grote groepen (vanaf 30 personen) doen we
graag een voorstel op maat. Neemt u hiervoor
minimaal 14 dagen vooraf contact met ons op.
Dank voor uw medewerking.

CADEAUTIP!
Bent u uitgenodigd voor een (BBQ-)feestje?
Met een cadeaubon van Van Roessel geeft u een
origineel cadeau!
Ook hebben we prachtige boeken, stoere leren
schorten en BBQ-gereedschap in huis én een
mooie selectie wijnen. Waaronder Château
Puybarbe, speciaal voor ons geselecteerd door
Wijnhandel Van Iersel als perfecte begeleider
van ons dry-aged vlees.


Kijk op www.slagerijvanroessel.nl voor
alle actuele aanbiedingen en volg ons op
Facebook en Instagram.
Grotestraat 197, Waalwijk

0416 - 33 77 07
Elke werkdag geopend tot 18.30 uur,
zaterdag tot 16.00 uur.

