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BBQ

Indien gewenst verzorgen wij uw 

BBQ van A tot Z
Zo hoeft u alleen nog aan tafel te gaan.

Vraag prijsofferte! Leuke extra’s ...
* Koelwagen
* BBQ toestellen
* Chavendisch toestellen
* Schotels en benodigheden voor groenten.

gratis
borden & bestek als wij uw bbq verzorgen

BBQ Suggesties
BASIS € 6,95p.p.

* Sla 
* Tomaat 
* Komkommer
* Worteltjes

EXTRA € 10,95p.p.

* Sla mix 
* Tomaat 
* Komkommer 
* Worteltjes
* Aardappelsla 
* Boontjes

LUXE € 14,95p.p.

* Sla mix 
* Tomatensla 
* Komkommersla 
* Worteltjes
* Aardappelsla 
* Bloemkool
* Boontjes
* Gekookt eitje
* Pastasalade
* Lentesla
* 3 verse sauzen naar keuze: 
  mayonaise - cocktail - bbq saus

Wij maken graag een offerte op maat 
voor uw bbq zols u hem wenst, 

ook voor verenigingen of grotere aantallen 
maken wij graag een aangepaste offerte.

 

Wij garanderen steeds het beste!!
Service en vriendelijkheid zijn onze grootste troef!!

Om u met de grootste zorg te kunnen bedienen 
vragen wij u tijdig te bestellen

* Gemarineerd 
  biefstukje of 
  lamskoteletje
* Gemarineerde 
  bbq speklapje
* Kip -of varkens
  brochetje 
* Gemarineerd 
  kippenfiletje

* Aardappelsla
* Kipbrochetje
* bbq worstje

* Gekookt eitje
* Pastasalade
* Gemarineerd 
  biefsteakske
* Kipbrochetje
* Gemarineerd 
  bbq speklapje

it’s 
BBQ - time

Ook nog op de BBQ
SPEENVARKEN AAN ’T SPIT
Vanaf 25 personen



Beste klant,
Sinds jaren bieden wij een mooi bbq 
assortiment aan, steeds met de grootste zorg 
en van beste kwaliteit op maat van elke klant.
Vraag vrijblijvend informatie. 
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* Kipfilets
* Drumsticks

* bbq worsten 
* Mergueze
* Pensen
* Varkenshaasje

Nieuw!!!
PAËLLA bij u thuis gemaakt

Vanaf 25 personen
Heeft u een feestje?

Wij bespreken graag 
de verschillende mogelijkheden met u!

Bij Charlie’s kan alles!
Wij beschikken over een mobiele keuken 

zodat u ons ook kan inschakelen 
voor het aan huis bereiden van:

* VOL AU VENT MET FRIETJES
* GEBRADEN KIP MET FRIETJES 
   EN APPELMOES
* ETC ...
INDIEN NODIG VOORZIEN WIJ OOK TENTEN, 
STOELEN, TAFELS, BORDEN, BESTEK, ETC ...

NIEUWPAELLA
..

LAMSVLEES 
* Lamskroontje 
* Lamskoteletje 
* Lamsbrochetje 
kan zowel op natuurlijke wijze 
als gemarineerd besteld worden.

SPECIALLEKES 
* Tropical brochetje 
* Worsten brochetje 
* Côte à l’os 
* Filet Pure
* Spekfakkels

* Lamsfilet
* Lamssteak

* Duo saté
* Ballekes saté
* Entrecôte
* Struisvogelfilet
* Speklapjes

Al onze producten 
worden dagvers bereid 

door onze vakmensen in eigen atelier.

Door jarenlange ervaring kunnen wij een 
heerlijk BBQ PAKKET voor u samenstellen.

Heeft u uw eigen wensen betreft bereidingen? 
Bespreek dit gerust met één van onze mensen.

CHARLIES CHICKEN? 
DAT IS KIPLEKKER! 

VLEES 
ASSORTIMENT
KIP & KALKOEN 
* kippenbrochetjes
* Kalkoenlapje
* Kippenvleugels

Heerlijk gemarineerd!

KLASSIEKERS 
* Hamburgers 
* Chipolatta’s
* Spare ribs  
* Varkensbrochetje

ERVARING25 


