Huisgemaakte salades.
Salades per bakje
Bouillonsalade
Ei salade
Filet American
Fruitige bouillonsalade
Gerookte kip salade
Ham / prei salade
Kaas salade
Kip salade
Kip kerrie salade
Kip zoet met ui salade
Krabsalade
Zalm salade
Saté salade
Sellerij salade
Walhoeve salade
Pulled porc salade
Asperge ham seizoen

Per
100 gr.
€ 1,89
€ 1,39
€ 1,95
€ 1,95
€ 1,89
€ 1,74
€ 1,64
€ 1,85
€ 1,89
€ 1,85
€ 1,99
€ 1,99
€ 1,65
€ 1.15
€ 1,95
€ 1.95
€ 1.89

aantal

aantal

groot

klein

Koop bewust, koop lokaal!
De Walhoeve heeft al 3 generaties eigen runderen
waarvan het vlees allemaal verkocht wordt in de
boerderijwinkel of aan onze zakelijke klanten.
We telen 90 % van het voer wat de dieren eten op de
grond rondom de stal.
De runderen kunt u op werkdagen zien aan de
Boterpad 1 te Goirle. Aan de rechterkant van de stal
kunt u naar binnen kijken. U bent van harte welkom.
Het Elshorst puur weidevarkensvlees wat we
verkopen komt van de Fam. Bruurs in Baarschot. Ook
hier kunt u de varkens door de weides en bossen zien
lopen, kijkt u eens op www.elshorst.nl
De kip komt van poelier Kapteijns te Diessen. Ook
daar kunt u door het raam aan de voorzijde van de
stal de kippen zien scharrelen. Kijkt u eens op
www.poelierkapteijns.nl

BBQ EN GOURMET BESTELLIJST 2022
Prijzen kunnen afwijken

De Walhoeve, Boerderijwinkel

Hoge Wal 15
5053 LG Goirle
Tel: 013-5424920
bestelling@walhoeve.nl
www.walhoeve.nl
Naam:

--------------------------------------------------

Adres:/ mail

-------------------------------------------------

Tel. nummer: -------------------------------------------------Datum afhalen:

---------------------na ---------uur

Bijzonderheden:

----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Gourmet schotels

Gourmetschotel A:

€ 5,99 p.p. ± 300 gr.

Gewenst aantal: ___________x A
Bestaande uit:
Hoevevlinder, Mini saté, Kipfilet,
Shoarma, Biefstukje, Speklapje
Gourmetschotel B:

€ 6,99 p.p. ± 300 gr.

Gewenst aantal: ___________x B
Bestaande uit:
Varkenshaas, Kogelbiefstuk, Hoeve vlinder,
Biefstukpuntjes, Mini saté, en Kipfilet
Extra optie:
Mini runderburger ± 25 gr. € 0,45 p.st. _______X
Runderhaaspuntjes ± 50 gr. € 2,70 per portie ________X

4 soorten gesneden groenten € 2.50 p.p. _____________X

Bijzonderheden_______________________________
Prijs wijzigingen voorbehouden

____________________________________________

Lekker erbij
Rundvlees salade
Aardappel salade
Kool / Rozijn salade
Rauwkost ei salade
Festival salade
Huis salade

Per kg.
€ 6,95
€ 5,35
€ 11.50
€ 11.50
€ 11.50
€ 11.50

Stokbrood wit
Afbakken stokbrood
Stokbrood meergranen
Afbakken stokbrood
Kruidenboter 100 gr.

€ 1,55
Ja / nee
€ 1,90
Ja / nee
€ 1,45

Gourmet/bbq sausjes
Bbq saus
Cocktail saus
Knoflook saus
Saté saus

100/gr
€ 0,85
€ 0,85
€ 0,85
€ 0,85

Hoeveelheid

BBQ vlees

Goed Vlees is (h)eerlijk
Prijzen per 100 gram.
U moet rekenen op porties tussen de 80 en 100 gram.
Voor bbq wordt meestal rond de 400 gram per
persoon gerekend.

Hoeveelheid

Voor groepen van minimaal 20 personen
hebben we hieronder een voorbeeld pakket.
Pakket A € 13.50 euro p/p, vanaf 20 personen
16x speklap / 16x hamburger / 16x kipfilet
15x kipsaté stokje / 16x bbq worstje
Rundvlees salade / aardappelsalade
4 soorten sausjes / 2 soorten rauwkost
5x stokbrood en kruidenboter

Pakket B € 14,95 euro p/p, vanaf 20 personen
16x biefstuk / 16x runderburger / 16x kipfilet
15x kipsaté / 15x varkenshaas saté / 10 speklappen
Rundvlees salade / aardappelsalade
4 soorten sausjes / 2 soorten rauwkost
5x stokbrood en kruidenboter

Pakket C € 16,95 euro p/p, vanaf 20 personen
16x biefstuk /16x varkenshaassaté / 16x kipfilet /
16x bief-spies / 16x gamba-spies / 16x runderburger
Rundvlees salade / aardappelsalade op schaal
4 soorten sausjes / 3 soorten rauwkost
3x stokbrood wit, 2x stokbrood bruin en kruidenboter
Wilt u iets anders, vraag het in de winkel.
BBQ met gas € 15,00 schoon terug, /vies terug € 25,00
Borden en bestek schoon terug, gratis /vies € 1.00 p/p
Vlees en salades zit in bakken met deksel.
Stokbrood kan gesneden worden.

Biefstukje gemarineerd
Biefspies
Runderhaas op spies
Entrecote gemarineerd
Walhoeve runderburger
Gamba spies per stuk
Varkenshaas medaillonspies
Varkenshaas saté spies
Varkensfilet lapje gem.
Spare ribs gegaard
Hals kotelet gemarineerd
Speklap gemarineerd
Walhoeve bbq worstje
Merguez worstjes
Hamburger speciaal vers
Hamburger (gegaard varkensvlees)
Kipfilet gemarineerd
Kip saté stokje
Kip met spek spies pittig
Kip met spek spies pesto
Kip hawai op spies
Gegaarde kippendijenfilet
Shaslick

100/gr
€ 2,14
€ 2,65
€ 4,49
€ 2,45
€ 1,52
€ 2,99
€ 1,99
€ 1,74
€ 1,34
€ 1,59
€ 1,24
€ 1,24
€ 1,09
€ 1,19
€ 1,15
€ 1,09
€ 1.34
€ 1,54
€ 1,74
€ 1,74
€ 1,54
€ 1,49
€ 1,89

Grotere stukken rundvlees vlees op bestelling,
Bavette
Picanha/staartstuk
Brisket
Kogelbiefstuk
Runderhaas
Runderrolade
Ribeye

€ 19.25 /kg
€ 18.99 /kg
€ 18.95 /kg
€ 27.50 /kg
€ 55.50 /kg
€ 19.50 /kg
€ 24.40 /kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Opmerkingen:

