Barbecue-service

Wij verzorgen uw barbecue compleet en goed met kwaliteitsproducten uit eigen slagerij. Omdat wij de producten zelf bereiden, kunnen wij u de optimale kwaliteit, smaak en malsheid garanderen. Wij werken uitsluitend met zeer professionele apparatuur. Vanaf 15 compleet bestelde pakketten krijgt u een au bain Marie en koeltas in bruikleen. De genoemde
prijzen zijn pakketprijzen voor het totaal van de vleesproducten inclusief alle toebehoren en de apparatuur. De bezorging, het gas en de reiniging zijn bij de prijs inbegrepen. Heeft u
nog vragen; wij staan u graag te woord. Foto’s van producten en apparatuur kunt u op onze website bekijken.

BBQ-pakket Variatie
kipsaté, 2 stokjes	
kipfilet
kipspies
grillburger
BBQ-worst
rauw spek gemarineerd
plak beenham
spareribs

(4 porties vlees,
gelijkmatig verdeeld
over de volgende soorten)
+ toebehoren BBQ-pakket
12,75 p.p.

BBQ-pakket Populair

(5 porties vlees)
kipsaté, 2 stokjes	
+ toebehoren BBQ-pakket
kipfilet
13,70 p.p.
spareribs	
BBQ-worst
grillburger

BBQ-pakket Extra

(5 porties vlees)
+ toebehoren BBQ-pakket
14,00 p.p.

kipsaté 2 stokjes 	
kipfilet 
plak beenham
BBQ-worst
rauwe speklap of plak katenspek gemarineerd

BBQ-pakket Super

(5 porties vlees)
+ toebehoren BBQ-pakket
14,00 p.p.

kipsaté, 2 stokjes	
kipspies
spareribs
grillburger
rauwe speklap of plak katenspek gemarineerd

BBQ-pakket Bourgondisch

kipsaté, 2 stokjes
Jomo-burger
kipspies
souvlakiespies
spareribs

(5 porties vlees)
+ toebehoren BBQ-pakket
14,90 p.p.

BBQ-pakket Variatie Chique

pepersteak (rund)	
varkenshaasspies	
fakkelbrood	
kipsaté, 2 stokjes
kipspies
Jomo-burger (rund)
plak beenham
spareribs

BBQ-pakket Royaal

4 porties vlees,
gelijkmatig verdeeld
over de volgende soorten)
+ toebehoren BBQ-pakket
15,00 p.p.

(7 porties vlees)
+ toebehoren BBQ-pakket
16,40 p.p.

kipsaté, 2 stokjes	
kipfilet
plak beenham
rauwe speklap of plak katenspek gemarineerd
spareribs
grillburger
BBQ-worst

BBQ-pakket Jomo
kipsaté, 2 stokjes
kipspies 
runderbaklap
varkenshaasspies
Jomo-burger

(5 porties vlees)
+ toebehoren BBQ-pakket
16,20 p.p.

BBQ-pakket Vegetarisch (4 porties vegetarisch)
groenteschijf 		
fakkelbrood
champignonburger
paprika-slee

BBQ-pakket Vis

gambaspies
pangaspies
zalmfilet-slee
panga-slee

+ toebehoren BBQ-pakket
14,00 p.p.

(4 porties vis)
+ toebehoren BBQ-pakket
16,50 p.p.

Extra te bestellen
fakkelbrood, vegetarisch

per stuk

1,75

champignonburgers

per stuk

1,50

paprika-slee		

per stuk

1,60

garnalenspies		

per stuk

2,10

gambaspies		

per stuk

2,50

panga-slee		

per stuk

1,60

pangaspies		

per stuk

1,60

vispakket in folie

per stuk

1,60

zalmfilet-slee		

per stuk

3,30

Jomo-burger		

per stuk

1,20

runderbaklap gemarineerd

per stuk

2,50

runder pepersteak, gemarineerd

per stuk

3,50

varkenshaaspies

per stuk

2,00

spekfakkel XL, gemarineerd

per stuk

1,60

rauw speklapje gemarineerd

per portie

1,10

schoudercarbonade z/b gemarineerd per stuk

1,30

dikbevleesde spareribs

per portie

1,60

dikbevleesde spareribs XL

per stuk

6,95

plak beenham		

per stuk

1,60

frikandel		

per stuk

0,60

bbq-worstjes		

per stuk

0,80

grillburgers		

per stuk

0,80

kipdrumstick, groot

per stuk

1,10

huzarensalade /koude schotel

per kilo

7,00

macaronisalade

per kilo

8,00

wokkelfris		

per kilo

8,00

Hawaïsalade		

per kilo

11,00

sunnysalade		

per kilo

11,00

smulsalade		

per kilo

11,00

Griekse komkommersalade

per kilo

12,50

beenhampreisalade

per kilo

12,50

feta gezond		

per kilo

12,50

fantasiesalade

per kilo

12,50

verse fruitmix		

per kilo

12,50

Korting			
Saté-BBQ		
8 stokjes kipsaté (2 smaken / gaar)
satésaus met au bain Marie
stokbrood met kruidenboter

8,50 p.p.

inclusief gas-BBQ, gas en reiniging
inclusief borden en bestek
exclusief het toebehoren van de andere bbq-pakketten

Wok-pakket

(4 soorten vlees/vis naar keuze)

15,50 p.p.
reepjes biefstuk gemarineerd kipfiletreepjes gem.
reepjes gebraden beenham kipblokjes mystery
reepjes shoarmavlees
reepjes gyrosvlees
blokjes kipsaté
reepjes pangafilet (vis)
gesneden wokgroenten, uien en champignons
rijst speciaal en wokolie
inclusief het toebehoren van de BBQ-pakketten
inclusief elektrische wokpan met olie en wokscheppen
inclusief porseleinen borden en bestek

Toebehoren BBQ-pakket,
bij de pakketprijs inbegrepen

Geen apparatuur nodig		
Geen borden en bestek nodig

professionele bbq-apparatuur incl. gas en reiniging
porseleinen borden, bestek en wij zorgen voor de
afwas lepels, tangen en servetten
presentatie op hersluitbare schalen
bezorging in een koeltas
zigeuner-, cocktail- en knoflooksaus
satésaus met au bain marie (vanaf 15 pakketten)
stokbrood met kruidenboter
vers fruit en huzarensalade
luxe salades

Gratis ophalen

Luxe salades
Sunny-, wokkelfris- en macaronisalade bij
pakketprijs inbegrepen

Exclusieve salades tegen meerprijs +2,50 p.p.
dan worden de luxe salades vervangen door
feta gezond, smulsalade en beenhampreisalade

Ons advies:
Half luxe en half exclusieve salades +1,50 p.p.
Dit is mogelijk vanaf 15 complete pakketten

Luxe opmaken van de huzarensalade +2,50 p.p.

Bestellen barbecue-service

korting p.p.
-/- 0,50 p.p.
-/- 0,50 p.p.

vanaf 50 pakketten.

Apparatuur
De pakketprijzen zijn incl. apparatuur, gas en reiniging.
koeltassen
vanaf 6 personen
bain marie
vanaf 15 pakketten
grillmaster
vanaf 6 pakketten
2 x grillmaster
vanaf 20 pakketten
BBQ-wagen populair met tafel/100 cm breed vanaf 30 pakketten
binnen-BBQ / 110 cm breed / toeslag vanaf 20 pakketten
Vanaf 20 complete pakketten bieden wij u de mogelijkheid
om de barbecue binnen te plaatsen zonder rook- of
reukoverlast. Binnenbarbecues beschikken over ingebouwde verlichting en een afzuigkap. Wij berekenen
een toeslag van 40 euro per binnenbarbecue.
Prijswijzigingen / zetfouten voorbehouden.
Hierbij vervallen alle voorgaande prijzen.
Prijzen in euro inclusief B.T.W.

Jomo Food Service
Hemelrijkseweg 7, 5752 RD Deurne
tel. (0493) 31 21 51, www.jomofood.nl

Reserveren van apparatuur is alleen nodig voor groepen vanaf 30 personen en binnenbarbecues. Onze binnenbarbecues beschikken over een ingebouwde verlichting en afzuigkap en zijn
daarom binnen te gebruiken zonder rook- of reukoverlast. Toeslag 40 euro per binnenbarbecue. Uw barbecue graag uiterlijk op woensdag bestellen voor levering in het weekend, zodat wij
voor een perfect eindproduct garant kunnen staan. Het definitief aantal personen kunt u donderdags voor 12.00 uur nog wijzigen. Wij vragen u om de apparatuur terug te brengen, maar
voor de afwas en reiniging zorgen wij. Vanaf 50 pakketten wordt alles gratis opgehaald. Op de website kunt u diverse foto’s bekijken.

