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tres vers



 Barbecue Barbecue
pakkettenpakketten

€ 10,90€ 10,90
per persoonper persoon

€ 14,90€ 14,90
per persoonper persoon

HoutfeartHoutfeart
- Varkenshaas Pomodori spies
- Varkenshaas Pomodori spies

- Kogelbiefspies gemarineerd
- Kogelbiefspies gemarineerd

- Kippendij spies piri piri
- Kippendij spies piri piri

- Varkenshaas saté
- Varkenshaas saté

€ 7,90€ 7,90
per persoonper persoon

It Tsjûkemar
It Tsjûkemar- Varkenshaas saté

- Varkenshaas saté- Kipfilet saté- Kipfilet saté- 1/2 Gemarineerde speklap
- 1/2 Gemarineerde speklap- Hamburger puur rund

- Hamburger puur rund

    de Headammen    de Headammen
- Grutte Pier burger- Grutte Pier burger
- Gemarineerde ribeye- Gemarineerde ribeye
- Boeren karbonade- Boeren karbonade

Alle BBQ kunnen uitgebreid worden

Alle BBQ kunnen uitgebreid worden

naar Ynklusyf voor maar €5,95 per persoon

naar Ynklusyf voor maar €5,95 per persoon

2 soorten salade (rundvlees en kartoffel)

2 soorten salade (rundvlees en kartoffel)

3 soorten saus (zigeuner, cocktail en knoflook)

3 soorten saus (zigeuner, cocktail en knoflook)

Stokbrood en kruidenboter/kruidensalade

Stokbrood en kruidenboter/kruidensalade

de Oorsprong
de Oorsprong- Kalfsburger- Kalfsburger- Kippendij filet gemarineerd

- Kippendij filet gemarineerd- Bavette spies- Bavette spies- - Varkenshaas pomodori spies
Varkenshaas pomodori spies € 11,90€ 11,90

per persoonper persoon



Vanaf 10 personenVanaf 10 personen

  

Er word voor u een mix gemaakt van 8 verschillende  
Er word voor u een mix gemaakt van 8 verschillende  

2 soorten salade ( rundvlees en Kartoffel gezond)
2 soorten salade ( rundvlees en Kartoffel gezond)

3 soorten saus ( Zigeuner,Cocktail en Knoflook)
3 soorten saus ( Zigeuner,Cocktail en Knoflook)

Stokbrood en kruidenboter
Stokbrood en kruidenboter

4 stukken vlees        4 stukken vlees        

5 stukken vlees        5 stukken vlees        
€ 14,95€ 14,95
€ 16,95€ 16,95

soorten vlees:soorten vlees:

- Varkenshaas saté
- Varkenshaas saté

- Hamburger puur rund
- Hamburger puur rund

- Kipfilet saté- Kipfilet saté

- Gemarineerde procureur
- Gemarineerde procureur

- Gemarineerde speklap
- Gemarineerde speklap

- Barbecueworst (uit eigen worstmakerij)
- Barbecueworst (uit eigen worstmakerij)

- Biefspies- Biefspies

- Gemarineerde kippendij
- Gemarineerde kippendij

Vanaf 10 personenVanaf 10 personen

Er word voor u een mix gemaakt van 6 verschillende  Er word voor u een mix gemaakt van 6 verschillende  

3 soorten salade/rauwkorst 3 soorten salade/rauwkorst 
 ( rundvlees en Kartoffel gezond + keuze van de kok) ( rundvlees en Kartoffel gezond + keuze van de kok)

3 soorten saus ( Zigeuner, Cocktail en Knoflook)3 soorten saus ( Zigeuner, Cocktail en Knoflook)
3 soorten BBQ brood3 soorten BBQ brood
3 soorten smeersels3 soorten smeersels

1 Gas BBQ + schoonmaken1 Gas BBQ + schoonmaken

€ 21,95€ 21,95

soorten vlees:soorten vlees:
- Kalfsburger- Kalfsburger
- Varkenshaas pomodori spies- Varkenshaas pomodori spies
- Ribeye- Ribeye
- Kippedij filet gemarineerd- Kippedij filet gemarineerd
- Varkenshaas saté- Varkenshaas saté
- Kipfilet saté- Kipfilet saté

Vanaf 25 personenVanaf 25 personen
Vanaf 50 personenVanaf 50 personen

Er word voor u een mix gemaakt van 7 verschillende  
Er word voor u een mix gemaakt van 7 verschillende  

4 stukken vlees per persoon
4 stukken vlees per persoon

2 soorten salade 2 soorten salade  ( rundvlees en Kartoffel gezond)
 ( rundvlees en Kartoffel gezond)3 soorten saus (Zigeuner, Cocktail en Knoflook)

3 soorten saus (Zigeuner, Cocktail en Knoflook)
Stokbrood en kruidenboter
Stokbrood en kruidenboter

Gas BBQ + schoonmakenGas BBQ + schoonmaken

€ 13,95€ 13,95

soorten vlees:soorten vlees:
- Varkenshaas saté- Varkenshaas saté

- Hamburger puur rund
- Hamburger puur rund- Kipfilet saté- Kipfilet saté

- Gemarineerde procureur
- Gemarineerde procureur- Gemarineerde speklap

- Gemarineerde speklap- Barbecueworst (uit eigen worstmakerij)
- Barbecueworst (uit eigen worstmakerij)- Gemarineerde kippendij

- Gemarineerde kippendij

BbqBbq Ynklusyf Ynklusyf

BbqBbq gjin soargen gjin soargen

Bbq voor buurten en verenigingen
Bbq voor buurten en verenigingen

€ 12,95€ 12,95



onze specialiteitenonze specialiteiten

Geen Barbecue?     Geen Barbecue?     
              Geen probleem! Geen probleem!   
Bij aankoop van uw barbecuevlees kunt uBij aankoop van uw barbecuevlees kunt u
een barbecue in bruikleen krijgen. Wij hebben een barbecue in bruikleen krijgen. Wij hebben 
zowel BBQ’s op kolen als op gas.zowel BBQ’s op kolen als op gas.

Voor gebruik van gas betaalt u € 17,50.Voor gebruik van gas betaalt u € 17,50.
Schoonmaakkosten BBQ zijn € 12,50.Schoonmaakkosten BBQ zijn € 12,50.
Bestel en reserveer vroegtijdig. Bestel en reserveer vroegtijdig. 

Ons vleesOns vlees
Al ons vlees komt zoveel mogelijk uit nederland,Al ons vlees komt zoveel mogelijk uit nederland,
Het varken wordt geboren in friesland, de kippen scharrellen Het varken wordt geboren in friesland, de kippen scharrellen 
door het hele land en als het kalf geboren wordtdoor het hele land en als het kalf geboren wordt
drinkt deze nog lekker melk bij de moeder in de wei.drinkt deze nog lekker melk bij de moeder in de wei.
  
Friberne VarkensFriberne Varkens
Pykfijn scharrel kipPykfijn scharrel kip
Rundvlees van Vleesvee Integratie TwenteRundvlees van Vleesvee Integratie Twente
Kalfsvlees van Sneeker vleeshandelKalfsvlees van Sneeker vleeshandel

Gaastweg 1C, 8521 JA Sint NicolaasgaGaastweg 1C, 8521 JA Sint Nicolaasga
Telefoon:  0513-432525Telefoon:  0513-432525
www.tresvers.frlwww.tresvers.frl

LamLam
 - Lamsrack - Lamsrack
- Lamskoteletten- Lamskoteletten
- Lamsbout (lappen)- Lamsbout (lappen)
- Lams brochette - Lams brochette 

RundRund
-Kogelbiefstuk spies gemarineerd-Kogelbiefstuk spies gemarineerd
- Bavette spies- Bavette spies
-Rib-eye-Rib-eye
- Entrecôte- Entrecôte

Varken Varken 
- Varkenshaas saté - Varkenshaas saté 
- Varkenshaas pomodori spies- Varkenshaas pomodori spies
- Spareribs (uit eigen keuken)- Spareribs (uit eigen keuken)
- Varkens rack - Varkens rack 

kipkip
- Kipfilet saté- Kipfilet saté
- Kippendij spies piri piri- Kippendij spies piri piri
- Kippendij filet gemarineerd- Kippendij filet gemarineerd

kalf kalf 
- Rib-eye- Rib-eye
- -  Entrecôte Entrecôte
- Kalfs brochette- Kalfs brochette

Vis Vis 
- Zalm spies - Zalm spies 
- Garnalen spies - Garnalen spies 

Grote stukken vleesGrote stukken vlees
Greep uit het assortiment,Greep uit het assortiment,
in principe is alles te bestellen.in principe is alles te bestellen.
- Côte de Boeuf- Côte de Boeuf
- Côte de Veau- Côte de Veau
- Varkens rack aan 1 stuk- Varkens rack aan 1 stuk
- Bavette- Bavette
- Picanha- Picanha
- Longhaas- Longhaas
-Short ribs-Short ribs

Vegetarisch Vegetarisch 
- Pompeblêd- Pompeblêd
- Hamburger - Hamburger 
- Shaslick - Shaslick 
- Kruidentuintje - Kruidentuintje 

BroodBrood
- Stokbrood (wit/bruin)- Stokbrood (wit/bruin)
- Kaaskruidenbroodje- Kaaskruidenbroodje
- Diverse desem broden - Diverse desem broden 

Sauzen Sauzen 
- Satésaus - Satésaus 
- Knoflooksaus - Knoflooksaus 
- Cocktail- Cocktail
- Zigeunersaus- Zigeunersaus

Salades Salades 
- Huzaren salade  - Huzaren salade  
(op bestelling)(op bestelling)
- Rundvlees salade- Rundvlees salade
- Koude pasta salade - Koude pasta salade 
- Kartoffel gezond salade - Kartoffel gezond salade 
- Vers fruit salade - Vers fruit salade 
- Zalm salade  - Zalm salade  
(op bestelling)(op bestelling)
- Diverse soorten rauwkorst- Diverse soorten rauwkorst

DiversenDiversen
- Briketten- Briketten
- Houtskool- Houtskool
- Aanmaak krullen- Aanmaak krullen
- Niet afwas service  - Niet afwas service  
( Bord, mes, vork en servet)( Bord, mes, vork en servet)

tres versPYK FIJN


