
Slagerij Kurt 
Willequet – Van Welden  

Buissestraat 31 

9690 Kluisbergen 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle dagen open van 08.00u tot 12u30 en van 14.00u tot 18.30 u 

Zondag van 8.00u tot 12. u  

Maandag en zondagnamiddag gesloten 

Tel. 055/38.84.48 

Fax 055/33.02.92 

www.slagerij-kurtwillequet.be 

slagerij.kurt@telenet.be 

 

Prijslijst BBQ 
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2 | P a g i n a  

 

Prijslijst geldig vanaf 1 september 2015 en vervangt alle vorige prijzen, geldig voor afhaling in de 
slagerij. 

  Grootmoeders keuze prijs per persoon  

1 barbecueworst 

1 mergaiseworst 

1 witte pens 

1 cotelet 

1 stuk  rib 

1 brochet 

OF  

1 dikke barbecueworst 

1 kipbil 

1 witte pens 

1 cotelet 

1 breydelspek 

××× 

Tomaat 

Wortel 

Bloemkool 

Princessebonen 

Komkommer 

Salade  

××× 

Pastasalade  

××× 

Koude aardappelen 

××× 

3 soorten koude saus 

OF 

2 soorten koude saus 

Provençaalse saus 

 

 

 

        Volwassen :€10,50 

 Kind : €6,00 
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Prijslijst geldig vanaf 1 september 2015 en vervangt alle vorige prijzen, geldig voor afhaling in de 
slagerij. 

Deluxe prijs per persoon 

1 barbecueworst 

1 mergaiseworst 

1 witte pens 

1 cotelet 

1 stuk rib 

1 brochet 

1 lamscotelet 

1 kipfilet maison 

Côte à l’os 

××× 

Tomaat 

Wortel 

Bloemkool 

Princessebonen 

Komkommer 

Salade  

××× 

Rijstsalade 

Pastasalade 

××× 

Koude aardappelen 

OF  

Aardappelen in de schil 

××× 

2 soorten koude saus  

1 soort warme saus (bearnaise OF provençaalse saus OF pepersaus OF champignonsaus) 

 

 

 

 

 

        Volwassen :€18,50 

 Kind : €10,00 
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Prijslijst geldig vanaf 1 september 2015 en vervangt alle vorige prijzen, geldig voor afhaling in de 
slagerij. 

Ter land – Ter zee prijs per persoon 

1 barbecueworst 

1 witte pens 

1 kipfilet maison 

1 lamscotelet 

Côte à l’os 

××× 

1 zalmpapillotte 

OF 

1 scampibrochet 

××× 

Tomaat  

Wortel 

Bloemkool 

Princessebonen 

Komkommer 

Salade  

××× 

Rijstsalade 

Pastasalade 

××× 

Koude aardappelen 

OF  

Aardappelen in de schil 

××× 

2 soorten koude saus  

1 soort warme saus (bearnaise OF provençaalse saus OF pepersaus OF champignonsaus) 

 

 

 

 

 

        Volwassen :€18,50 

 Kind : €10,00 
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Prijslijst geldig vanaf 1 september 2015 en vervangt alle vorige prijzen, geldig voor afhaling in de 
slagerij. 

Suplementen prijs per persoon  

Kipfilet maison €1,80 
Vers spek  €0,80 
Worst €0,80 
Rijstsalade €0,30 
Saus  €0,30 
Zalmpapillotte klein €5,50 
Zalmpapillotte groot €11,00 
Scampibrochet klein €5,50 
Scampibrochet groot €11,00 
Frietjes €0,70 
Aardappel in de schil €0,70 

  

 

 

 

      Wij verzorgen ook barbecuefeestjes 

**aan huis, vraag vrijblijvend 

inlichtingen. 

 

 

     Gelieve allergenen te vermelden. 
 

 

 

 

 


