
Voorgegaarde producten Vegetarische producten Verse Saladeschotel hand opgemaakt

Barbecueworst (varkens) 80 gr. € 1,20 st. Schnitzel € 1,70 st. Rundvlees salade € 19,30 kg.

Blokjes beenham (varkens) € 21,50 kg. Groenteburger € 1,70 st. Zalm salade (met verse gerookte zalmfilet) € 28,50 kg.

Hamburger (rund) 90 gr. € 1,35 st. Vega burger € 1,65 st. Huzaren salade € 18,50 kg.

Kipdrumstick 100 gr. € 1,60 st. Groentespies € 1,95 st. Kartoffel salade met spekjes € 13,50 kg.

Spareribs (varken) € 15,50 kg. Stokje saté € 1,40 st.

Lange Jan (varken) 100 gr. € 1,80 st. Fakkel wrap € 1,85 st.

Duitse braatworst 90 gram € 1,65 st. Vega balletjes € 0,35 st.

Kipgrillburger 100 gr. € 1,25 st. Fruit specialiteiten Barbecue salade € 16,00 kg.

Sauzen (300 cc) Vers Fruitmix schotel(seizoen) 25 pers. € 64,00 st. Aardappel salade € 9,90 kg.

Knoflooksaus € 3,50 st. Div, soorten meloenpartjes 25 pers € 39,00 st. Pasta salade € 18,25 kg.

Spiezen Vegetarische pasta salade € 18,00 kg.

BBQ saus € 3,50 st. Kip saté (stokjes) 3 stuks 100 gr. € 2,15 st. Meloen rauwe ham schaal 30 stuks € 40,00

Honing mosterdsaus € 3,50 st. Varkenshaas saté (stokjes) 3 stuks 100 gr. € 2,35 st. Groentenspecialiteiten

Cocktailsaus € 3,40 st. Gesneden uien 300 gr. voor hamburgers € 1,80

Beker pindasaus 500 gr. € 3,00 st. Boerenkipsaté 1 stok kipdijenvlees 100 gr. € 2,20 st.

1 emmer (bulk) pinda satésaus 2,5 kg. € 14,80 st. Varkensschaslik 80 gr. € 1,70 st.

Gemarineerde producten Kipschaslik 80 gr. € 1,65 st. Grote stukken vlees (rund)

Spareribs (varken) plat € 11,00 kg. Kip Hawai spies 80 gr. € 1,55 st. Côte de boeuf € 31,50 kg.

Spareribs (varken( Dik € 11,50 kg. Variospies (Kip en varken) 100 gr. € 1,65 st. Ribeye € 30,00 kg.

Speklapjes 100 gr. € 1,40 st. Fakkels (varken) 100 gr. € 1,60 st. T-bone € 30,00 kg.

Varkensfilet lapjes 90 gr. € 1,45 st. Treppespies( kip met ontbijtspek) 90 gr. € 1,70 st. Bavette € 23,50 kg.

Procureurlapjes(varken) 90 gr. € 1,40 st. Zomerspies(runderbiefstuk. olijven) 100 gr. € 3,15 st. Picaña € 32,00 kg.

Kip op stokje 100 gr. € 1,85 st. Hertenbiefstuk spies 65 gram € 2,10 st. Tomahawk € 34,00 kg.

Kipfilet 100 gr. € 1,60 st. Vis Specialiteit(in warmhoudpot)

Berner worstjes (met kaas) 100 gr. € 1,85 st. Gemarineerde tilapia filet in folie € 1,80 st. 70 stokjes kipsaté in pindasaus € 80,00

Lamskotelet (halve) 80 gr. € 1,65 st. Gemarineerde Zalmfilet in folie € 4,80 st. 40 stokjes kipsaté in pindasaus € 46,00

Gemarineerde garnalenspies € 2,25 st. 30 stokjes kipsaté in pindasaus € 34,50

Boterspecialiteiten Gemarineerde witvisspies € 1,45 st. Moeders gebraden snackballetjes a 20 gr. € 26,00 kg.

Kruidenboter (cups 200gram) € 3,50 st. Broodassortiment Inhuren slager om te bakken

Diverse maaltijden Stokbrood wit (evt. gesneden) € 2,45 st. 4 uren inhuren € 80,00

Diverse stamppotten € 14,00 kg. Stokbrood bruin (evt. gesneden) € 2,45 st. Gas per BBQ plaat € 9,00

Diverse Soepen vanaf € 6,00 ltr. Hamburgerbroodje origineel € 0,45 st. Toebehoren

Diverse Belegde Broodjes vanaf € 1,70 st. Witte bolletjes € 0,30 st. Hard plastic bord en rvs bestek, setje € 1,35

                                               Wij verzoeken u om het afgesproken bedrag van de order/bestellijst binnen 48 uur voor datum levering op onze rekening te storten

                                               Slagerij Van der Wulp, rekeningnummer: NL26 INGB 0005340081. Zolang de voorraad strekt en prijswijzigingen voorbehouden.

                                     Bij gebruik gasBBQ van van der Wulp wordt schoonmaakkosten van € 14,00 in rekening gebracht

Rauwkostmix (wortel, radijs, Paprika, 

Sla, komkommer en dressing)
€ 24,00 kg.

BBQ, Catering en Vleesservice van der Wulp

Vissalade (op basis van huzarensalade) met 

verse ger. paling, zalm, makreelfilet
€ 27,50 kg.


