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De slager neemt een steeds belangrijker
plaats in bij feesten en evenementen
waarbij de barbecue centraal staat.

AI 90 jaar een vertrouwd adres!
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Barbecue en Catering Service

Stap daarom eens binnen bij Barbecue en

Catering Service Slagerij van der Wulp.

Maak kennis met de vakkundige slager en
medewerkers die dag in dag uit zorg
dragen voor een prima stukje vlees en
vele andere specialiteiten

In de loop der jaren is het assortiment steeds
verder uitgebreid met diverse nieuwere
artikelen.

Medio 1995 kwam de eerste vraag naar
Catering. Het maken van Salade Schotels is
uitgegroeid tot een totaal pakket. Het leveren
van stokbroden, kruidenboter, vers fruit,
gebraden vleesproducten en diverse nieuwere
producten werd steeds uitgebreider.

De productieruimte is nu helemaal aangepast
aan de eisen van de moderne lijd.

Voor back bene in business.

Zelfs diverse apparatuur werd aangeschaft om
de klanten nog beter van dienst te zijn, zoals:
1. Kolenbarbecues
2. Grote en kleine barbeuebakplaten
3. Warmhoudpotten
4. Chafing dish (warmhoudschalen) met

daaronder brandgel
5. Sauzenschalen

Voor een geslaagd barbecuefeest gaat u naar
Barbecue en Catering Service Slagerij Van
der Wulp.

Barbecue en Catering Service
Slagerij Van der Wulp
Kluivertweg 3
3209 AP Hekelingen
tel 0181-639341 f 06-42309002
www.slagerijvanderwulp.nl

Rechts L.N. v.d. Wulp
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Medio 1975 kwam de eerste vraag naar
barbecuevlees.
Het klaarmaken van verse saté, kip~ en
varkens· en barbecueworstjes gebeurde in de
eigen productieruimte achter de winkel, net
zoals het braden van Hamburgers en het
marineren van verschillende vleessoorten.

Het ontstaan van
Barbecue en Catering Service

Van der Wulp
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De slagerij bestaat al meer dan 90 jaar. Al die
jaren heeft kwaliteit, hygiëne en service een
belangrijke rol gespeeld.
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Broodassortiment
Stokbrood wit
Stokbrood bruin
Pistolet wit of bruin
Hamburgerbroodje

Fruitspeciali eiten
Fruitsaladeschotel
Verse fruit mix

Gegaarde kip/varkens Sate stokjes met Pinda
satesaus in warmhoudpot - 70 stokjes

Voor bestelling en prijzen staan wij graag
ter beschikking.

Salades
Rundvleessalade
Zalmsalade
Huzarensalade
Kartoffelsalade mei
spekjes

Vissalade op basis van
huzarensalade

Barbecuesalade
Aardappelsalade
Pastasalade
Vegetarische Salade
Rauwkoslmix

Boter specialiteiten
Kruidenboter
Kruidenboter knoflook
Kruidenboter schelp
Kruidenboter PiriPiri

Vis
Tilapiafilet in
aluminiumfolie
Garnalenspies
laJmfilet in
aluminiumfolie
Witvisspies
gemarineerd

Varkens Sjaslie
Kip Sjasliek
Kipsaté
Kip-Hawai-spies
Varkenshaassaté
Vario-spies
(kiplvarken)
Fakkels (varken)
Treppespies
Zomerspies (rund en
olijven)
Piroweljes (rund en
varkens)
Boeren ipsaté

Spiezen

Vegetarische
producten
Schnitzels
Groenteburger
Javaanse schijf
Vegaburger
Gepaneerde

ananasschijf

Gemarineerde
producten
Spareribs (varken)
Speklapjes
VarkensfileUapjes
Ribkarbonaden
Satévlees Kip (niet

geregen)
Satévlees Varkens
(niet geregen)
Schouderkarbonades
Kip 0 stokje
Kip Iiel
Kipkluifjes
Ribeye (rund)
Runder staartstuk lapje
Lams Rack
Lams coteletten

Barbecueworst
(varken)
Blokjes beenham
Hamburger (rund)
Kipdrumstick
Spareribs (varken)
Lange Jan (varken)
Fakkels
Kip Sate
Kip Sjasliek
Varkens Sate
Varkens Sjaslie
Kip Spies
Duitse braadworst

Voorgegaarde
producten

Sauzen
Knoflooksaus
Pindasalésaus
Zigeunersaus
Pin piri saus
Sparerib saus
BBO saus
Honing mosterd saus
Cocktail saus

Bij grote groepen adviseren wij u tijdig te
bestellen.

Op deze lijst ziet u diverse
barbecuespecialiteiten voor het komende
barbecueseizoen.


