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brochure 2021
Welkom! hier iS uW brochure!
Ook dit jaar hebben we weer een brochure voor u. In de catering hebben we afgelopen jaar natuurlijk geen goed en gemakkelijk jaar 
gehad. De brochure is dus sterk gebaseerd op de brochure van vorig jaar. U vindt in deze brochure dus weer de vertrouwde barbecue 
arrangementen, buffetten, hapjes, salades en maaltijden! 
Daarnaast kunnen wij uw feest compleet maken met onze huurartikelen. Of het om een klein feestje gaat of een groot feest, bij Slagerij van 
Guilik bent u op het juiste adres.
In 2019 mochten wij een bedrijfsopening verzorgen voor 12500 personen. Maar ook een familiefeest voor 24 personen bij u in de achtertuin 
wordt door ons met alle mogelijke zorg omgeven.
Wilt u hulp? Wij staan u graag bij met raad en daad. Wij nodigen u uit om een afspraak te maken zodat wij onder het genot van een kopje 
koffie al u wensen kunnen opnemen. Dit verwerken wij in een op maat gesneden (vrijblijvende) offerte, zodat ook úw feest een geslaagd 
feest wordt waar u heerlijk onbezorgd van kunt genieten. Slagerij van Guilik regelt het graag voor u!

SlAgerij vAN guilik opeNt NieuWe filiAleN!
Ook dit jaar gaat Slagerij van Guilik gaat uitbreiden! Er komen meerdere slagerijen bij en deze zullen allen gevestigd worden in een Boni 
Supermarkt. In Zwolle zijn wij al 35 jaar actief en een begrip in de regio. Vorig jaar hebben wij onze tweede slagerij geopend in Hattem en 
dit jaar openen wij ook een slagerij in Loosdrecht. De andere vestigingen zullen in de loop van dit jaar via de diverse media aan u bekend 
worden gemaakt. 
Door deze uitbreiding kunnen wij ook onze service naar u vergroten! U kunt nu bestellingen van hapjesschotels, partypannen en salades 
dus ook ophalen bij één van onze slagerijafdelingen. De BBQ- en buffet bestellingen blijven uitsluitend vanuit onze hoofdvestiging in 
Hattemerbroek leverbaar of deze kunt u bij u thuis of op het bedrijf laten bezorgen. 



DuurzAAmheiD
Slagerij van Guilik heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit blijkt wel uit het feit dat ons pand in Hattemerbroek volledig op 
biomassa wordt verwarmd en ons dak vol ligt met zonnepanelen. Om deze duurzaamheid verder door te trekken levert Slagerij van Guilik 
standaard bij onze complete barbecues en buffetten prachtige porseleinen borden en luxe stalen bestek in plaats van plastic borden en 
bestek. Dit zorgt ervoor dat u als klant een stukje extra uitstraling bij uw feest krijgt en het is natuurlijk een stuk beter voor het milieu.
Daarnaast zijn wij in onze slagerijen afgestapt van de piepschuimverpakkingen, die bij het restafval moesten. Onze verse maaltijden maken  
wij in 100% recyclebare verpakking, deze mogen na gebruik zelfs bij het karton.

SpeciAle AANbieDiNgeN
Graag willen we u erop wijzen dat we gedurende het hele jaar speciale aanbiedingen hebben, met name rondom de feestdagen. Hiervoor 
verwijzen wij u graag naar onze website: slagerijvanguilik.nl. Vooral voor de Kerstdagen hebben we speciale gourmetarrangementen en 
kerstbuffetten die u niet wilt missen.
Volgt u ons ook via Twitter op @SlagerijvGuilik en op Facebook? Dan blijft u altijd op de hoogte!
Wij hopen u ook dit jaar natuurlijk (wederom weer) van dienst te mogen zijn met een lekkere barbecue, een smaakvol buffet of verrassende 
hapjes.

Namens het hele team van Slagerij van Guilik wensen wij u veel lees-, kijk- en bestelplezier!



AmbAchtelijke SlAgerijeN vAN guilik
Wist u dat Slagerij van Guilik al bijna 100 jaar bestaat? Onze oorsprong ligt in het Gelderse Ede, waar in 1923 de eerste slachterij 
door voorvader Van Guilik werd geopend. Inmiddels zijn wij al 35 jaar met onze slagerij gevestigd in Boni Supermarkt Zwolle. 
We zijn hierdoor een vertrouwd gezicht in de wijk Assendorp. In 2020 is onze gloednieuwe slagerijafdeling geopend in de Boni 
Hattem. Van 1978 tot en met 1997 waren wij hier al gevestigd en nu zijn we terug! 
In 2021 openen wij ook een slagerij in Boni Loosdrecht en later dit jaar zullen er nog meer volgen. 
Wat onze klanten in Boni Zwolle al 35 jaar weten gaan we nu ook met trots in Loosdrecht presenteren! 

WAAr StAAt SlAgerij vAN guilik voor iN oNze AmbAchtelijke SlAgerijeN:
• Vlees en vleeswaren van de beste kwaliteit 
• Iedere dag verse productie op locatie in onze slagerijen
• Geschoolde en gemotiveerde medewerkers die u kunnen adviseren over al onze producten
• Alles is in de slagerij te bestellen: ook hapjes, salades en party-pannen
• Scherp geprijsde aanbiedingen, iedere week weer
• 70 soorten vleeswaren “vers van het mes“
• Wat u niet ziet, vraag dat gerust! Dan regelen wij het ter plekke voor u!
• Diverse ambachtelijke salades uit eigen keuken
• Vers afgebraden producten: o.a. diverse grillworsten, Zeeuws spek, gehaktballen en spare ribs
• Ook verse vis en vis producten zullen door ons worden verzorgd
• Iedere dag verse filet american, de lekkerste van Nederland!
• Alle kinderen krijgen een plakje worst
• Groot aanbod in vegetarische producten

Wij hopeN u grAAg te verWelkomeN iN ééN vAN oNze SlAgerijeN!

oNze AmbAchtelijke 
SlAgerijeN 

boNi SupermArkt zWolle
Deventerstraatweg 20 | 8012 AH | Zwolle

opeNiNgStijDeN zWolle
Maandag tot en met zaterdag: 8:00 - 21:00 uur 
Zondag:     11:00 - 19:00 uur

boNi SupermArkt hAttem
Kleine Gracht 30 | 8051 VK | Hattem

opeNiNgStijDeN hAttem
Maandag tot en met woensdag: 8:00 - 20:00 uur
Donderdag tot en met zaterdag: 8:00 - 21:00 uur 
Zondag:     gesloten



vleeSpAkketteN
Een verjaardag te vieren of een jubileum van een werknemer?
Verras ze met een heerlijk vleespakket van Slagerij van Guilik!

Wij hebben diverse pakketten in verschillende prijzen, voor elk budget een 
passend pakket, verpakt in een fraaie geschenkdoos. Voor de Abraham of Sarah 
kunnen wij een speciale pop maken van vlees! Ook kunt u bij onze slagerijen 
rollades in verschillende soorten vlees bestellen.

prijS
Vleespakketten vanaf   € 25,00
Abraham of Sarah   € 39,50
Beenham & Rollade combi  € 15,00

boNi SupermArkt looSDrecht
Rading 146 | 1231 KE | Loosdrecht

opeNiNgStijDeN looSDrecht
Maandag tot en met zaterdag: 8:00 - 20:00 uur
Zondag:     12:00 - 18:00 uur



pArty-pAN
Een elektrische pan verdeelt in 6 vakken gevuld met 150 
heerlijke hapjes. Cira 3750 gram.

• Mini kipsaté
• Indische balletjes
• Pikante kipkluifjes
• Zwolsche speklapjes
• Onze huisgemaakte spare ribs
• Satéballetjes

60 minuten voor gebruik zet u de Party-pan aan. Na een 
uurtje opwarmen heeft u heerlijke warme hapjes!

 € 59,50 per Party-pan

pArty-pAN De luxe met SAlADeS
De bekende Party-pan aangevuld met knapperige 
stokbroden, kruidenboter, heerlijke sauzen en 3 kilo aan 
maaltijdsalades: scharreleisalade en oma’s rundvleessalde.

 € 89,50 per stuk

pArty-pAN De luxe met NASi
De Party-pan maar nu aangevuld met 3 kilogram rijkgevulde 
nasi en/of bami goreng en voldoende satesaus. Geleverd in 
chafing dish met voldoende brandpasta. Een heerlijk mini 
buffetje! 

 € 89,50 per stuk

pArty-pANNeN kleiN

4 SoorteN pAN:
Kipkluifjes, gehaktballetjes, spare ribs en speklapjes.

50/50 pAN:
50/50 spare ribs & speklapjes

bAlleN pAN:
Gekruide gehaktballetjes, kipballetjes, sateballetjes en 
Indische balletjes.

SAte pAN:
30 gegrilde malse kipsaté stokken, afgelakt met yakirori 
marinade. 

kip pAN:
Mini kipsaté, kipballetjes, kipkluifjes en Toscaanse 
kipfiletjes

 € 39,50 per kleine Party-pan

De luxe:
4 soorten vlees: Kipkluifjes, gehaktballetjes, spare ribs en 
speklapjes. Met daarbij 500 gram rundvleessalade en 500 
gram scharreleisalade, 2 stokbroden, kruidenboter en 3 
sausjes. 

 € 52,50 per kleine Party-pan de Luxe

pArty-pANNeN & SNAckS

heerlijke SNAckS
Een complete chafing dish gevuld met snacks!
Diverse keuzes voor circa 10-20 personen:

• Spare ribs & kipdrummets
• Spare ribs & Zwolsche speklapjes
• Kip snacks: mini kipsaté & kipdrummets
• Kipdrummets & Zwolsche speklapjes

• Spare ribs only!
• 30 stuks gegrilde kipsatéstokken
• 20 slagersgehaktballen met satésaus

prijS

 Vanaf € 40,00 per snack-dish



verSe mAAltijDeN

verS gemAAkte mAAltijDeN
Moet je na een drukke en veels te lange werkdag ook 
nog eens in de keuken aan de slag? Heb je eigenlijk een 
avondje geen zin om te koken? Dan bestel je toch gewoon 
een maaltijd bij Slagerij van Guilik. Zo heb jij zonder al te 
veel moeite een gezonde maaltijd op tafel!
Elke dag vers gemaakte maaltijden vanuit onze eigen 
keuken. 500 gram per stuk, minimaal 7 dagen houdbaar 
in de koelkast. 
Met de seizoenen een wisselend assortiment van ruim 30 
verschillende maaltijden. Kijk op onze website voor het 
actuele aanbod of kom langs in onze slagerijen waar je een 
ruim aanbod kan vinden in de toonbank. 
Keuze uit nasi en bami maaltijden, groentes met gekookte 
of gebakken aardappels, spaghetti en macaroni, en tijdens 
de winterdagen natuurlijk ook verschillende stamppotten. 

prijS 
 Vanaf € 4,98 per maaltijd



10 SoorteN vleeS (5 StukS p.p.)
• Peper steak
• Varkenshaassaté
• Shaslick
• Ambachtelijke runderhamburger
• BBQ worst
• Gemarineerde speklap
• BBQ procureurlapje
• Kipsaté
• Kipburger
• Toscaanse kipfilet

3 SAlADeS (250 grAm p.p.)
• Oma’s rundvleessalade
• Scharreleisalade
• Verse rauwkostsalade

4 SAuzeN
Satésaus, knoflooksaus, piri-pirisaus & cocktailsaus

verS AfgebAkkeN brooD
Inclusief broodmes, -plank, -mand en boerenkruidenboter

ServieS, beStek & ServetteN
Porseleinen borden, stalen bestek en servetten

extrA optieS
• Garnalenspies    € 2,75
• Zalm    € 2,75
• Spareribs     € 2,25

bbQ, gAS eN tANgeN
U krijgt een professionele BBQ geleverd met gas en tangen. Op verzoek 
kan ook kosteloos een megapan worden besteld. 

bezorgeN & SchooNmAkeN
Bezorgen bestelling    € 15,-
Retour halen bestelling    € 15,-
Schoonmaken per BBQ of pan  € 15,-

prijS  (VANAF 10 PERSONEN)

 € 16,00 per persoon

bbQ All-iN 
AANbieDiNg



beDrijfSbArbecue All-iN

complete bbQ voor op De zAAk
Een geheel verzorgde bedrijfsbarbecue op locatie! All-in 
BBQ voor op de zaak. De vakantie of bouwvak bijna in 
zicht of iets anders te vieren met het personeel? Doe het 
dan met een complete All-in BBQ van Slagerij van Guilik!

Totaal arrangement voor minimaal 3 uur!

U krijgt de totale BBQ All-In Aanbieding zoals aangegeven 
op de linkerpagina. Dit wordt aangevuld met: 

oNbeperkt DriNkeN 

(VOOR MINIMAAL 3 UUR GEBRUIK)
• Diverse soorten frisdranken en sappen
• Heineken bier (tegen meerprijs van € 2,50 p.p. is tap 

mogelijk)
• Rosé, witte en rode wijn.

mAteriAleN 
• Barbecues met gas en tangenset
• Glaswerk
• Porseleinen borden en stalen bestek
• Statafels
• Biertafels met bankjes

bezorgiNg
Gratis bezorgen, retour halen (in een straal van 50 
kilometer) en schoonmaken.  Beschikbaar vanaf 30 
personen.

Eventueel uit te breiden met koelaanhanger, tenten, 
tafels, stoelen, heaters en meer. Mail of bel ons voor de 
mogelijkheden.

prijS (VANAF 30 PERSONEN)

 € 29,50 per persoon



12 SoorteN vleeS (5 STUKS P.P.)
• Biefstuk peper steak
• Ribeye of entrecôte
• Ambachtelijke runderhamburger
• Varkenshaassaté
• Shaslick
• BBQ vink omwikkeld met spek
• BBQ procureurlapje
• Spare ribs
• Kipsaté
• Toscaanse kipfilet
• Garnalenspies
• Zalm

5 SAlADeS (300 GRAM P.P.)
• Oma’s rundvleessalade
• Scharreleisalade
• Verse rauwkostsalade
• Kip pesto pasta salade
• Zalmsalade

4 SAuzeN
Satésaus, knoflooksaus, piri-pirisaus en cocktailsaus

verS AfgebAkkeN brooD
Diverse soorten luxe broden, inclusief broodmes, -plank, -mand en 
boerenkruidenboter.

ServieS, beStek & ServetteN
Per persoon ontvangt u een porseleinen bord en stalen bestek. Ook 
worden er voldoende servetten bijgeleverd.

bbQ, gAS eN tANgeN
U krijgt een professionele BBQ geleverd met gas en tangen. Op verzoek 
kan ook kosteloos een megapan worden besteld. 

bezorgeN & SchooNmAkeN
Bezorgen bestelling   € 15,-
Retour halen bestelling   € 15,-
Schoonmaken van de BBQ en pan is gratis bij de BBQ de Luxe!

prijS (VANAF 10 PERSONEN)

€ 21,00 per persoon!

bbQ De luxe



bbQ voorDeel Nr. 1
5 StukS vleeS

• Voorgebraden hamburger
• Kipsaté
• BBQ worst
• Gemarineerde speklap
• Toscaanse kipfilet

2 SAlADeS (200 GRAM P.P.)
• Oma’s rundvleessalade
• Scharreleisalade

3 SAuzeN
Knoflooksaus, piri-pirisaus, cocktailsaus 

verS AfgebAkkeN StokbrooD
Inclusief boerenkruidenboter

ServieS, beStek & ServetteN

bbQ, gAS eN tANgeN
U krijgt een professionele BBQ geleverd met gas en 
tangen. Op verzoek kan ook kosteloos een megapan 
worden besteld. 

bezorgeN & SchooNmAkeN
Bezorgen bestelling   € 15,-
Retour halen bestelling   € 15,-
Schoonmaken per BBQ of pan € 15,-

prijS (VANAF 10 PERSONEN)

€ 12,50 per persoon

vegetAriSch
Voor personen die vegetariër zijn hebben wij een 
aangepast pakket.
• Vega satéspies
• Vega hamburger
• Vega wrap
• Vega groentespies
• Vega BBQ worst
• Scharreleisalade
• Rauwkostsalade
Verder hetzelfde pakket als de BBQ All-In Aanbieding.

Prijs: € 16,00 per persoon

Bent u met minder dan 10 personen of heeft u zelf een 
barbecue in bezit? 

Via onze website kunt u ook onze BBQ Boxen bestellen. 
Een complete Box met vlees, salades, saus en stokbrood. 
Helemaal compleet voor een kleinere groep en zelf al een 
barbecue thuis heeft staan.
 
Onze All-in pakketten zijn ook leverbaar zonder de 
barbecue.



verS AfgebAkkeN brooD
• Diverse soorten luxe broden
• Kruidenboter, tapenade en pesto
• Broodmes, -plank en -mand

verSe SAlADeS
• Oma’s rundvleessalade
• Scharreleisalade
• Verse rauwkostsalade
• Kip pesto pasta salade

8 WArme gerechteN
• Hollandsche preischotel: gekookte krieltjes en 

gesneden prei met kleine gehaktballetjes.
• Chili con carne: pittig gekruid geruld gehakt, kidney en 

zwarte bonen, gepelde tomaten en diverse groenten.
• Kip sukiyaki: malse kip, met diverse groentes in 

Japanse saus.
• Onze overheerlijke spare ribs!

• Beetgare bloemkool met kerriesaus
• Gehaktballetjes in ketjapsaus
• Gebakken aardappeltjes, lekker gekruid
• Nasi goreng gevuld met kipfilet en ei

DeSSert
• Bavarois dessert met frambozen en chocoladesmaak

ServieS
• Porseleinen borden, stalen bestek en servetten

prijS meeNeem (VANAF 10 PERSONEN)

 € 20,00 per persoon

prijS WArm bezorgeN (VANAF 20 PERSONEN)

 € 22,50 per persoon

buffet A lA jAcQueS

buffetteN
WArm bezorgeN of meeNemeN
Heeft u iets te vieren? Bij een bijzondere gelegenheid past natuurlijk een van onze uitgebreide buffetten. Of het nu gaat om een 
zakelijk evenement, een verjaardag of een trouwerij, Slagerij van Guilik kan voor u heerlijke buffetten verzorgen. Maar ook als u 
zomaar zin heeft in een lekker warm en koud buffet!
U kunt het buffet warm laten bezorgen bij u thuis of op locatie op de door u gewenste tijd. Of u kunt kiezen voor een meeneem 
buffet, dan kunt u het zelf gemakkelijk thuis opwarmen! Alles wordt in een koelbox meegegeven en u krijgt van ons voldoende 
chafing dishes mee. Thuis vult u de chafing dishes met heet water en steekt u de gelbranders aan. U zet de RVS bakken nu in de 
chafing dishes en u doet de deksels erop. Na 1,5 tot 2 uur is het buffet gereed voor gebruik! 
Wat u ook kiest, de afwas die doen wij voor u!



vAN guilik buffet
Een heerlijk uitgebreid buffet met liefst 10 warme gerechten! Onze 
topper in het buffettenassortiment!

verS AfgebAkkeN brooD
• Diverse soorten luxe broden
• Kruidenboter, tapenade en pesto
• Broodmes, -plank en -mand

verSe SAlADeS
• Oma’s rundvleessalade
• Scharreleisalade
• Verse rauwkostsalade
• Kip pesto pasta salade

10 WArme gerechteN
• Onze bekende huisgemaakte spare ribs
• Beenham in honing-mosterdsaus
• Kip sukiyaki
• Aardappeltjes in roomgratin
• Sperzieboontjes met spekjes
• Witlofschotel met ham en kaas
• Gehaktballetjes in ketjapsaus
• Satévlees in pindasaus
• Bourgondische kipkluifjes
• Nasi goreng met kipfilet en ei

DeSSert
• Vers gesneden fruit

ServieS
• Porseleinen borden, stalen bestek en servetten

prijS meeNeem (VANAF 10 PERSONEN)

 € 21,50 per persoon

prijS WArm bezorgeN (VANAF 20 PERSONEN)

 € 24,00 per persoon



verS AfgebAkkeN brooD
• Diverse soorten luxe broden
• Boerenkruidenboter
• Broodmes, -plank en -mand

verSe SAlADeS
• Oma’s rundvleessalade
• Scharreleisalade
• Verse rauwkostsalade

kouDe gerechteN
• Huisgemaakte gevulde eitjes 
• Achterham rolletjes met roomkaas en verse paprika
• Bali kipsaté in piri-piri saus

6 WArme gerechteN
• Onze bekende huisgemaakte spare ribs
• Beenham in champignonroomsaus
• Gehaktballetjes in ketjapsaus
• Satévlees in pindasaus
• Pittig gekruide kipdrummets
• Nasi goreng met kipfilet en ei

DeSSert
• Vers gesneden fruit

ServieS
• Porseleinen borden, stalen bestek en servetten

prijS meeNeem (VANAF 10 PERSONEN)

 € 20,00 per persoon

prijS WArm bezorgeN (VANAF 20 PERSONEN)

 € 22,50 per persoon

itAliAANS 
buffet

bourgoNDiSch buffet

verS AfgebAkkeN brooD
• Diverse soorten luxe broden
• Kruidenboter, tapenade en pesto
• Broodmes, -plank en -mand

verSe SAlADeS
• Rauwkostsalade napoli
• Kip pesto pasta salade

4 WArme gerechteN
• Macaroni kip: Elleboogjes pasta gekookt met een snufje zout met 

tomatensaus, verse groenten en heerlijke malse stukjes kip
• Spaghetti bolognese: Gekookte spaghetti in een rijk gevulde bo-

lognesesaus met geruld gehakt en vers gesneden groenten.
• Lasagne: Italiaanse lasagne van pastavellen en begamelsaus met 

gehakt, verse groenten en kruiden.
• Penne carbonara: Traditionele pastaschotel van Penne met cham-

pignons, spekjes en uitjes in combinatie met malse kippendijen-
vlees in een romige saus.

ServieS
• Porseleinen borden, stalen bestek en servetten

prijS meeNeem (VANAF 10 PERSONEN)

 € 15,00 per persoon!

prijS WArm bezorgeN (VANAF 20 PERSONEN)

 € 17,50 per persoon!



StAmppotbuffet 1

3 SoorteN StAmppot
• Boerenkool met spekjes
• Hutspot met klapstuk
• Zuurkool met spekjes

vleeSgerechteN
• Gehaktballen in jus
• Fijne slagers rookworst
• Hacheevlees 
• Uitgebakken spekjes

bijgerechteN
• Piccalilly, zilveruitjes, augurken en mosterd

luxe ServieS eN beStek
• Porseleinen borden, stalen bestek en servetten

prijS meeNeem (VANAF 10 PERSONEN)

 € 12,50 per persoon

prijS WArm bezorgeN (VANAF 20 PERSONEN)

 € 15,00 per persoon

StAmppotbuffet 2

3 SoorteN StAmppot
• Hete bliksem met appel en spek
• Andijvie stamppot
• Rode koolschotel met hachee en appeltjes

vleeSgerechteN
• Heerlijk gekruide Zwolsche speklapjes
• Tiroler vink in heerlijke jus
• Gemarineerde ribbetjes

bijgerechteN
• Stoofpeertjes en appelcompote

luxe ServieS eN beStek
• Porseleinen borden, stalen bestek en servetten

prijS meeNeem (VANAF 10 PERSONEN)

 € 13,50 per persoon

prijS WArm bezorgeN (VANAF 20 PERSONEN)

 € 16,00 per persoon

StAmppot buffetteN

Alleen leverbaar vanaf oktober tot en met maart



ijS-
buffetteN

ijSbuffet (VANAF 20 PERSONEN)
• Een professioneel schepijsmeubeltje
• IJsscheppers met spoelbakje
• 4 soorten heerlijk roomijs in de smaken vanille, aardbei, 

banaan en chocolade
• 2 soorten dessertsaus
• 2 soorten ijsversiering
• Luxe ijscoupebekers en lepels
• Slagroom

€ 4,50 per persoon

 € 3,50 per persoon

verS geSNeDeN fruit
• 125 gram gesneden fruit
• Luxe cups met vorkjes

 € 1,80 per persoon

DeSSert buffet (VANAF 20 PERSONEN)
• Vers gesneden fruit
• Bavarois tulbanden in diverse smaken
• Spekkoek
• Soesjes
• Luxe culinaire toetjes
• Mini tompouce
• Slagroom

 € 5,00 per persoon

ijSbuffet royAl (VANAF 20 PERSONEN)
Combinatie van het IJsbuffet en het Dessert buffet. Heerlijk 
uitgebreid, voor ieder wat wils!

 € 7,50 per persoon



SAlADeS
compleet SAlADebuffet
Een heerlijk saladebuffet, aangevuld met een soep naar keuze en 
diverse luxe broden met kruidenboter, pesto en tapenade.

SAlADeS
• Klassieke zalmsalade.

Met zalm, aardappelen, gekookt ei, uitjes, augurken en kruiden
• Oma’s rundvleessalade

Ouderwetse stevige rundvleessalade. Gegaard rundvlees met 
frisse groentes als wortel, doperwt, ui en augurk.

• Scharreleisalade
Romige salade met smaakvolle stukjes scharrelei. 

• Rauwkostsalade
Frisse rauwkostsalade. Combinatie van witte kool, wortel, 
paprika en prei. 

• Kip pesto pasta salade
Gekookte penne met stukje kip en pesto marinade. Verse 
courgette, tomaat, prei en basilicum maken het af!

• Tonijnsalade
Extra gevuld met tonijn chunks! Op basis van scharreleieren en 
aardappelen. Gegarneerd met garnaaltjes!

SoepeN
Keuze uit een soep van het huis (vanaf 25 personen kan u 2 soepen 
kiezen)

• Tomatensoep met balletjes
• Heerlijke tomaten-groentensoep
• Goed gevulde groentensoep
• Franse mosterdsoep
• Thaise rode kerriesoep
• Heldere kippensoep

DiverSe luxe broDeN
Met heerlijke eigengemaakte kruidenboter, tapenade en pesto.

ServieS
Geleverd met porseleinen borden, stalen bestek en soepkommen.

prijS (VANAF 15 PERSONEN)

 € 12,50 per persoon

opgemAAkte SAlADeS
Heerlijke vers gemaakte salades en eventueel mooi opgemaakt met verse 
groentes en vleeswaren.

SoorteN
• Scharreleisalade
• Oma’s rundvleessalade
• Verse rauwkostsalade
• Kip pesto pasta salade
• Zalmsalade
• Tonijnsalade

prijS
Vanaf € 9,98 per kilo. Opgemaakte salades vanaf € 12,98 per kilo.



hApjeSSchotel De luxe 1
• Rosbief gevuld met filet american
• Gerookte kipfilet met roomkaastoefje
• Plak Amsterdamse Osseworst met uitjes
• Gebraden vinkje met zoete marinade
• Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes
• Wraps met beenham, ijsbergsla en Bollie’s been-

hamsaus
• Cervelaatworst gevuld met rundvleessalade
• Kipfilet rolletje met vulling van witte  kipsalade
• Gebraden gehaktballetjes

 € 49,95  voor 50 hapjes!

hApjeSSchotel De luxe 2
• Runderrookvlees met ei
• Boterhamworst met augurk
• Roombrie omwikkeld met palingspek
• Mini kipsateetjes
• Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes
• Wraps met beenham, ijsbergsla en Bollie’s been-

hamsaus
• Prikkertje kaas, ananas en Rotterdammetje
• Yorkham rolletje met roomkaas-paprika vulling
• Gebraden gehaktballetjes

 € 49,95  voor 50 hapjes!

hApjeSSchotel StANDAArD
• Grillworst
• Kipgrillworst met kaas
• Kookworst
• Ambachtelijke leverworst
• Blokjes kaas
• Boerenmetworst 
• Gehaktballetjes
• Dreuge worst met kruidnagel

 € 39,50 voor 60 hapjes!

hApjeSSchotel combi totAAl
• Runderrookvlees met ei
• Kookworst
• Boterhamworst met augurk
• Roombrie omwikkeld met palingspek
• Mini kipsateetjes
• Grillworst
• Kipgrillworst met kaas
• Prikkertje kaas, ananas en Rotterdammetje
• Boerenmetworst
• Yorkham rolletje met roomkaas-paprika vulling
• Gebraden gehaktballetjes
• Ambachtelijke leverworst
• Dreuge worst met kruidnagel

 € 79,95 voor 100 hapjes!

hApjeSSchotel combi extrA
• Gevulde eitje
• Osseworst met uitjes
• Rosbief met filet american
• Roombrie omwikkeld met palingspek
• Mini kipsateetjes
• Grillworst
• Schijfje komkommer met roomkaas en tomaatje
• Kipgrillworst met kaas
• Prikkertje kaas, augurk en zilveruitje
• Wrap met carpaccio, parmezaanse kaas en 

pijnboompitjes
• Yorkham rolletje met roomkaas-paprika vulling
• Gebraden gehaktballetjes
• Cherry tomaatjes 

 € 85,00 voor 100 hapjes!

hApjeSSchotelS



veluWSe SmulplANk
• Kipsaté in pirisaus
• Ambachtelijke gehaktballetjes
• Roombrie omwikkeld met palingspek
• Mediterrane droge worst
• Tomaat-mozzarellasalade
• Kipsaté salade
• Huisgemaakte filet american
• Ambachtelijke paté
• Oma’s rundvleessalade
• Scharreleisalade
• Cowboy vlees
• Kipgrillworst met kaas
• Onze huisgemaakte gevulde eitjes
• Vers afgebakken stokbrood

 € 59,50 voor een gevulde plank!

WrApSchotel
• Kipsaté met rucola en kipfilet
• Palingspek met ijsbergsla, paprika en tomaat-mozzarella
• Gerookte zalm met roomkaas en ijsbergsla
• Tonijnsalade met heksenkaas en komkommer
• Rosbief met filet american en rucola
• Pepercervelaat met rundvleessalade en paprika
• Carpaccio met Parmezaanse kaas, pijnboompit , rucola en 

pesto

 € 49,50 voor 42 hapjes!

AmuSe tAbleAu
• Mozzarella, rauwe ham, cherry tomaatje met pesto
• Dadel gevuld met monchou en omwikkeld met palingspek
• Carpaccio met pesto, pijnboompit, Parmezaanse kaas en sla
• Vitello-tonato (rosbief gevuld met tonijn) 

 € 45,00 voor 24 hapjes!

vegA hApjeSSchAAl
• Wrap met kaas, sla en rauwkost
• Komkommer gevuld met roomkaas
• Blokje kaas met zilverui en augurk
• Vega balletjes
• Brie met honing en walnoot
• Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes
• Caprese spiesje (tomaat-mozzarella- basilicum-pesto)

 € 29,50 voor 32 hapjes!



WAt krijgt u AllemAAl?
Frisdranken, sappen en alcoholvrije bieren:

• Cola
• Cola light
• Sinas
• 7-up
• Dubbel Frisss
• Rivella
• Ice Tea
• Spa blauw
• Spa rood
• Amstel Radler 0,0%
• Heineken 0.0

Alcoholhoudende dranken:
• Heineken bier
• Rode wijn
• Rosé
• Witte wijn droog

glAzeN
Wij leveren hierbij voldoende glaswerk, bestaande uit frisdrank-, wijn- en 
Heineken bierglazen.
En wij doen de afwas voor u!

koel geleverD
Alles wordt vanuit de koeling aangeleverd. Wilt u alles gemakkelijk koel 
houden? Huur dan een koelaanhanger voor slechts € 85,00 per dag. 

prijS
Voor € 9,98 per persoon krijgt u van alles voldoende aangeleverd waarvan 
u tijdens uw barbecue, buffet of catering onbeperkt gebruik mag maken. 
Alle ongeopende flessen en pakken en het statiegeld moeten retour. Zo 
bent u dus geheel ontzorgd.
Denkt u toch meer drinken nodig te hebben, dan kan dit in overleg 
geleverd worden.
Alleen mogelijk in combinatie met een BBQ, buffet of andere catering en 
vanaf 20 personen.

tAp
Tegen een meerprijs van € 2,50 per persoon krijgt u een Heineken tap met 
20 liter fusten Heineken bier. Geleverd met alle toebehoren.

DrANkeNpAkket



Slagerij van Guilik kan uw feest helemaal compleet maken. Wij leveren meer dan BBQ en buffetten alleen. Wij beschikken 
over een enorme voorraad aan materieel om het feest helemaal af te maken. Wij hebben al vele bedrijfsfeesten en 
bruiloften van A tot Z georganiseerd tot tevredenheid van de klant en hun gasten.

Onze trots zijn onze tenten! Zeer professionele geheel in zwart uitgevoerde tenten van 4 x 4 meter. Standaard geleverd 
met 4 voetgewichten, 2 zijwanden. Ook kunt u er verlichting of een mooie barombouw bij bestellen.
Verder beschikken wij ook over statafels, biertafels met banken, gasheaters, glaswerk, porseleinen borden, stalen 
bestek en nog veel meer. 

koelAANhANgerS
Uniek zijn wij in de regio met onze  koelaanhangers, die zelfs bij het warmste weer alles koel houden. Ideaal voor uw 
BBQ vlees en salades maar ook om al het drinken heerlijk te koelen.

Kom eens langs in onze showroom in Hattemerbroek, waar wij kunnen laten zien, wat er allemaal mogelijk is bij 
Slagerij van Guilik BBQ en Catering.
Ook kunnen wij op locatie komen waarna wij voor u een op maat gesneden offerte kunnen maken.

totAAl cAteriNg



tAfelS eN StoeleN
• Biertafel      € 12,50
• Biertafel met 2 banken    € 15,00
• Biertafel inclusief hoes en reinigen   € 18,00
• Biertafel met 2 banken inclusief hoezen en reinigen € 30,00
• Bier statafel     € 12,50
• Statafel      €  7,50
• Statafel inclusief hoes en reinigen   € 12,50
• Houten statafel met brander/BBQ in midden, incl. gas € 50,00
• Stoel       € 3,50
• Tafellaken inclusief reinigen     € 5,00
• Terrastafel      € 7,50
• Terrastafel inclusief topdeckje   € 10,00
• Topdeckje voor statafel of terrastafel (div. kleuren) € 3,50

overig meubilAir
• Garderobe      € 25,00
• Grey wash skihut     € 70,00
• Grey wash buffetmeubel    € 35,00
• Grey wash barombouw, inclusief biertafel  € 40,00

teNteN eN Sfeer
• Gasheater inclusief gasfles    € 39,50
• Sierbrander groot, inclusief brandvloeistof  € 50,00
• Sierbrander klein, inclusief brandvloeistof  € 25,00
• Sierbrander op gas, inclusief gas   € 40,00
• Heineken parasol 3,5 meter doorsnee  € 25,00
• Tent 4x4 inclusief opzetten en 2 zijwanden  € 85,00
 -   Verlichting     € 7,50
 -   Barombouw     € 7,50

koffie & bier
• Koffieautomaat compleet groot    € 145,00
• Koffieautomaat compleet klein   € 95,00
• Heineken biertap met 20 liter fust Heineken bier € 110,00
• Extra 20 liter fust Heineken bier   € 80,00
• Heineken tap met 8 liter fust Heineken bier   € 42,00
• Extra 8 liter fust Heineken bier   € 32,00

koel houDeN
• Koelaanhanger per dag    € 85,00

WArm houDeN
• Chafing dish met 2 branders   € 7,50
• Hotpot      € 10,00
• Mobiel gasstel incl. gas    € 10,00

glASWerk eN ServieS iNcluSief reiNigeN
• Glazenpakket (wijn-, fris- en bierglazen), p.p.  € 0,75
• Krat Heineken bierglazen á 40 stuks   € 10,50
• Krat frisdrankglazen á 40 stuks    € 10,50
• Krat wijnglazen á 24 stuks     € 15,00
• Krat champagneflutes á 33 stuks    € 16,50
• Porseleinen borden en stalen bestek, per set  € 0,50
• Kunststof borden en bestek, per set   € 0,50
• Koffiekopje met schoteltje en lepeltje  € 0,50
• Theeglas met schoteltje en lepeltje    € 0,50
• Gebaksschotel met vorkje     € 0,50

verhuur ArtikeleN



• U kunt gemakkelijk bestellen via onze webwinkel. Deze is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via 
www.slagerijvanguilik.nl en u kunt direct veilig betalen via iDEAL. Heeft u speciale wensen of vragen? Mailt u 
deze dan naar info@slagerijvanguilik.nl en u zult spoedig een antwoord ontvangen. 

• Voor vragen kunt u tijdens openingstijden ook bellen met 038-3765976. Echter wij werken alle bestellingen 
af via de webwinkel of via de e-mail.  Dit doen wij om misverstanden te voorkomen. U kunt uw bestelling dan 
altijd nakijken en controleren op eventuele fouten. Zo weet u zeker dat uw bestelling op de juiste wijze wordt 
afgehandeld. 

• Heeft u specifieke wensen voor een (groot) feest dan maken wij graag met u een afspraak om dit met u door te 
spreken. Indien gewenst komen wij op uw feestlocatie langs om voor u een passende offerte te maken die aan 
al uw wensen voldoet. 

• Indien u de bestelling komt ophalen in Hattemerbroek kunt u contant of per pin betalen, mocht u nog niet via 
iDEAL betaald hebben.

• Indien uw bestelling wordt bezorgd dient u te allen tijde van te voren te betalen. Via de webshop kunt u via 
iDEAL betalen. Contant betalen of per pin betalen is bij de chauffeur niet mogelijk! Alleen bedrijven met een 
KvK inschrijving kunnen achteraf via een factuur betalen.

• Uw bestelling dient minimaal 2 werkdagen voor leveringsdatum bij ons binnen zijn.

bezorgtijDeN iN hAttemerbroek e.o.
Maandag tot en met zaterdag bezorgen wij tussen 10:00 en 
17:00 uur, altijd in een tijdsvak van 3 uur. Al onze producten 
worden geleverd in koelboxen waarin alles minimaal 6 uur 
lang koel blijft. Warme buffetten leveren wij tot uiterlijk 
19:00 uur. 

Wij bezorgen in een straal van circa 50 kilometer rondom 
Hattemerbroek. Globaal van Meppel, Lelystad, Harderwijk, 
Apeldoorn, Deventer tot Raalte. Bezorging buiten deze 
regio op aanvraag.

ophAleN iN hAttemerbroek
Maandag tot en met zaterdag 
van 9:00 uur tot en met 17:00 uur m.u.v. feestdagen. 
Zondag gesloten.

SlAgerij vAN guilik bv
Duurzaamheidstraat 19c
8094 SC Hattemerbroek
038-3765976
info@slagerijvanguilik.nl
www.slagerijvanguilik.nl

hoe kuNt u beStelleN? 

bezorgtijDeN iN looSDrecht e.o.
Wij bezorgen in Loosdrecht en omstreken op maandag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 14:00 en 18:00 uur. 
Warme buffetten leveren wij tot uiterlijk 19:00 uur. 



SlagerijvanGuilik.nl
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