
gildeslagerij hermanns

ARE YOU READY FOR A REAL MEAL?

 BBQ 
HOTLINE:

0495-
632119

WWW.SLAGERIJHERMANNS.NL   KERKSTRAAT 83   6031 CG   NEDERWEERT   0495-632119



BEST BURGERS IN TOWN
De allerlekkerste burgers vers uit onze eigen worstmakerij. 

BEEFBURGER      €2,20  
100% rundvlees van eigen bodem gekruid met de lekkerste   
beefburger kruiden              

BLACK ANGUS BURGER    €2,20 
100% black angus hamburger  gekruid met alleen grof      
zeezout en peper       
        
AMERIKAANSE BURGER    €1,75  
Varkensvlees-Rundvlees met onze eigen Amerikaanse kruiden mix

PEELBURGER     €1,75     
Ruyghveen varkensvlees burger met 8 geheime kruiden

KALFSBURGER     €2,50 
Ruyghveen varkensvlees burger met Italiaanse kruiden
      
VOORGEGAARDE BURGER    €1,50 
Ruyghveen varkensvlees voorgegaarde hamburger  
        
FRIKANDELLEN BURGER    €1,50         
Voorgegaarde burger met frikandellen Touch!

CHEDDAR-JALAPENO BURGER   €1,85
Varkensvlees burger met cheddar, jalapeno, kno�ook, HOT!

WWW.SLAGERIJHERMANNS.NL   KERKSTRAAT 83   6031 CG   NEDERWEERT   0495-632119

COMPLETE ALL-IN BBQ PAKKETTEN VANAF 8 PERSONEN
Vanuit onze ambachtelijke slagerij verzorgen wij de lekkerste complete barbecue partijen. Van bedrijfsfeest tot bruiloft, 
van kleine tot grote partijen en zowel particulier als zakelijk. Met een passie voor BBQ producten verzorgen wij voor iedere
gelegenheid een passende en smakelijke invulling. 

BBQ
COMPLEET

Varkenshaas satés 
Speklappen
Peelburgers

Kipfilets
BBQ worsten

Inclusief
-Verse salades: koudeschotel, 

fruitsalade, wi�e kool, kipflorida,
aardappelsalade en pasta salade
-3 sauzen: knoflook, cocktail, saté

-Diverse broden, kruidenboter
-Borden, bestek en serve�en

(Biologisch a�reekbaar)

€16,50 P.P.

Het basis BBQ pakket compleet!
4 stuks vlees p.p. verdeeld over:

Al jaren onze hardloper!
4 stuks vlees p.p. verdeeld over:

Vanaf 8 personen te bestellen Vanaf 8 personen te bestellen

€8,50 .P.

MEGA
PAKKET

1

MEGA
PAKKET

2

5 Varkenshaas satés 
5 Speklappen
5 Peelburgers
5 Kipfilets
5 Oosterse kipspies
5 Biefspiezen
5 BBQ worsten
5 Spareribs
5 Carbonade texas style
5 Scampi spiezen

50 stuks vlees 
Geschikt voor 10-15 personen 

€80,- 
Per pakket te bestellen

100 stuks vlees 
Geschikt voor 25-30 personen 

€160,- 
Per pakket te bestellen

10 Varkenshaas satés 
10 Speklappen
10 Peelburgers
10 Kipfilets
10 Oosterse kipspies
10 Biefspiezen
10 BBQ worsten
10 Spareribs
10 Carbonade texas style
10 Scampi spiezen

Vanaf 8 personen te bestellen

€18,50 P.P.

Het pakket waar iedereen gek op is!
15 stuks vlees voor €20,-

€20,- per pakket
Per pakket te bestellen

3 Varkenshaas satés
3 Speklappen
3 BBQ worsten
3 Peelburgers
3 Kipfilets

VEGA
BBQ

PAKKET
Liever geen vlees of vis? Kies dan 

voor dit handige vega pakket!

€9,- P.P.
Per persoon te bestellen

1 Vegetarische wrap
1 Vegetarische shaslick
1 Maiskolf op stok
1 Smokey texas burger

ALL-IN
PAKKET

€9,95 P.P. 
Vanaf 6 personen

Los bij te bestellen als aanvulling
van uw vlees/vis/vega producten

ZOMER
PAKKET

-Verse salades: 
koudeschotel, fruitsalade, witte 
kool, kipflorida, aardappelsalade 
en pasta salade

-3 sauzen: 
knoflook, cocktail, saté

-Diverse broden, kruidenboter

-Borden, bestek en servetten
(Biologisch afbreekbaar)

BBQ 
HUREN?

€25,- per stuk

Wilt u een Gas-BBQ huren? 
Geef dit dan �jdig door. 

Wegens de verhoogde gasprijzen
zijn kosten voor onze gas bbq huur 

ook gestegen helaas. 

Inclusief:
- U hoe� de BBQ niet schoon te 

maken, dit doen wij voor u!

 - Natuurlijk een volle gasfles

- BBQ Tangen

Voor de echte BBQ specialisten!
Maar liefst 500 gram vlees pp
Let op! Dit zijn grote stukken
vlees aan stuk. Een houtskool

BBQ met deksel werkt het beste!

Let op! Niet veganis�sch!

Varkenshaas satés 
Speklappen
Peelburgers

Kipfilets
BBQ worsten

Scampi spiezen
Biefstukspiezen

Filet carbonade texas style

Inclusief
-Verse salades: koudeschotel, 

fruitsalade, wi�e kool, kipflorida,
aardappelsalade en pasta salade
-3 sauzen: knoflook, cocktail, saté

-Diverse broden, kruidenboter
-Borden, bestek en serve�en

(Biologisch a�reekbaar)

€17,50 P.P.

BBQ
DELUXE

Varkenshaas satés 
Bavette spies truffel

Scampi spies
Peelburger

Entrecote argentina
Kippendij garlic

Inclusief
-Verse salades: koudeschotel, 

fruitsalade, wi�e kool, kipflorida,
aardappelsalade en pasta salade
-3 sauzen: knoflook, cocktail, saté

-Diverse broden, kruidenboter
-Borden, bestek en serve�en

(Biologisch a�reekbaar)

Mag het ietsjes luxer zijn?
4 stuks vlees p.p. verdeeld over:

BOUWVAK
PAKKET

PITMASTER
BBQ PAKKET

Gegrillde spareribs
Mega Peelburger
Buikspek aan stuk

Bavette Roasted Jalapeno
Kalkoenhaas Truffel

Inclusief
- Bourgondische aardappelsalade

- Stokbrood & Kruidenboter
- Zak ECHT houtskool

- Baby Raysaus

€16,50 P.P.
Vanaf 4 personen te bestellen

BBQ-en maar dan net een �kkeltje
anders. Smaak & Passie, goed voor

lichaam en geest! Dit pakket is 
samengesteld door één van onze

zel�enoemde gezondheidscoaches!

HEALTHY
BBQ

Kalfsburger
Kruidige biefstuk

Maiskolf
Groentespies

Kipfilet tuinkruiden
Kippendij Garlic

Inclusief
- Griekse met feta, komkommer, ui

- Gemengde rauwkost
- Fruitsalade

- Meergranen/Waldcorn brood

- Groene pesto
- Tapenade tricolore

€18,50 P.P.
Vanaf 8 personen te bestellen

KIDS
BBQ 

PAKKET
Voor de kleintjes onder ons!
3 stukjes vlees per persoon! 

€3,99 P.P.
Per persoon te bestellen

1 Ballenspies
1 Frikandellenburger
1 BBQ worst

BBQ VLEES/VEGA PAKKETTEN
De beste kwaliteit BBQ vleespakketten, per pakket te bestellen!

4 stuks p.p. verdeeld over:

BBQ

BBQ BENODIGDHEDEN
    
    per stuk
Houtskool ECHT   €6,50
Briketten ECHT   €6,50
Aanmaakkrullen ECHT  €5,50
Kern Thermometer    €5,-
Smoking Chips   €5,75
Diverse Rubs   seizoensgebonden
Diverse Spuitpekels  seizoensgebonden
BBQ inspiratieboeken  seizoensgebonden

SWEET BABY RAY SAUS
    per stuk
Original BBQ Sauce  €5,50
Honey BBQ Sauce   €5,50
Hicory Brown Sugar  €5,50
Sweet & Spicey BBq sauce  €5,50



VARKENSVLEES prijs p/stuk
speklap gekruid  €1,70
speklap knoflook peper €1,70
BBQ worst   €1,50
mexicaanse worst  €1,50
duitse curryworst  €1,95
slagersfrikandel  €1,90
FILET CARBONADE TEXAS STYLE €1,75
Halscarbonade  provence €1,75

RUNDVLEES  prijs p/100 GR.
kogelbiefstuk Bretagne €3,10
kogelbiefstuk ARGENTINA €3,10

entrecote argentina  €2,80
pepersteak  €2,85
runderschnitzel argentina €2,40
runderschnitzel paris €2,40
runderschnitzel TRUFFEL €2,40
runderschnitzel KNOFLOOK PEPER €2,40
picanha/STAARTSTUK  €3,00
bavette   €2,99
t-bONE STEAK  €3,75
COTE DE BOEUF  €2,95
dIAMANTHAAS  €3,75
tOMAHAWK STEAK  €2,99
SHORT RIBS   €1,65

BLACK ANGUS prijs p/100 gr
black angus steak   €3,10
black angus ribeye  €3,99

KIP & KALKOEN prijs p/stuk
kipfilet gemarineerd  €1,75
kipfilet argentina  €1,75
kippendijen gemarineerd €1,75
kalkoenfilet chimichurri €1,75
kalkoen florence  €1,99

LAMSVLEES  prijs p/100 gr
lamskotelet AVIGNON  €3,75
lamsrack   €4,95

 

GEBRADEN PRODUCTEN
   prijs p/100 gr
spareribs   €1,70
oerham   €1,50
pulled pork (100 gram) €1,75
drumsticks japanse kruiden prijs per stuk €1,50
kippenbout japanse kruiden prijs per stuk €2,50

SPIEZEN  prijs p/stuk
VARKENSVLEES 
varkenshaas saté  €1,60
shaslick   €1,75
kinderspies  €1,50
ballenspies  €1,75
Kebab GEHAKTspies  €1,85

RUNDVLEES

black angus-black garlic spies €2,50
BIEFSTUKSPIES argentina €2,50
BIEFSTUKSPIES bretagne €2,50
bavette roasted jalapeno spies €2,95
Kalfsbrochette TRUFFEL €3,20

KIP & KALKOEN

kipsaté   €1,60
hawaii spies  €1,75
OOSTERSE KIP-SPIES  €1,75
JAPANSE KIPPENDIJEN SPIES €1,75
KALKOEN CHIMICHURRI SPIES €1,85

VIS   prijs p/stuk
scampi spies  €1,95
verse zalmmoot  dagprijs
zalmspies   €2,50 

VEGA   prijs p/stuk
groentenschijf  €1,85
smokey texas burger  €2,99
BIET/CARROT BURGER  €3,20
groene asperge burger €2,95
vegetarische shaslick €1,95
VEGETARISCHE SATÉ  €1,75
maiskolf   €1,75
vEGETARISCHE WRAP  €2,95

SALADES  prijs p/100 gr
koudeschotel  €0,99
verse fruitsalade  €1,40
limburgse ei/prei   €1,35
kip florida  €1,35
pasta van els  €1,35
macaroni   €1,35
pasta pesto  €1,35
pasta bianco  €1,35
Pasta mediterrane  €1,35
zomersalade  €1,35 
4-jaargetijden  €1,35
bourgondische aardappel €1,35
bloemkool broccoli  €1,35
witte kool perzik  €1,35
WITTE KOOL SPECIAAL  €1,35
griekse tomatensalade €1,35

SAUZEN  prijs p/100 gr
knoflooksaus  €0,80
cocktailsaus  €0,80
zigeunersAUS  €0,80
PIRI PIRI SAUS  €0,80
SATÉSAUS   €0,95

BROOD &MEER prijs p/stuk
stokbrood afgebakken €2,00
stokbrood onafgebakken €2,00
bbq brood wit  €2,95
bbq brood mais  €2,95
bbq brood waldcorn  €2,95
bbq brood meergranen €2,95
romige kruidenbotercup €2,99

BUTCHER WINE prijs p/stuk
BUTCHER WINE ROOD  €6,50
BUTCHER WINE WIT  €6,50

GAS BBQ HUREN? prijs p/stuk
   €25,-
Let op zolang de voorraad strekt! U hoe� de
BBQ niet schoon te maken, dit doen wij graag
voor u. BBQ tangen en een volle gasfles zijn
inbegrepen. 

DE LEKKERSTE BBQ PRODUCTEN UIT EIGEN SLAGERIJ & WORSTMAKERIJ
Welkom op onze vernieuwde BBQ folder van 2022. Op zoek naar grote stukken vlees voor de BBQ (LOW&SLOW) 
of liever een compleet verzorgde BBQ met alles erop en eraan? Dan ben u bij Gildeslagerij Hermanns aan het 
goede adres. 

MAANDAG 29 AUGUSTUS T/M ZONDAG 4 SEPTEMBER ZIJN WIJ GESLOTEN

- Graag telefonisch bestellen (0495-632119) of via www.slagerijhermanns.nl (niet via de e-mail)
- Wilt u een BBQ huren, bestel deze dan tijdig, OP=OP
- Pakketten graag ruim van te voren bestellen (vol=vol)
- Heeft u speciale wensen, laat dit ons weten via 0495-632119 
- Gezien de huidige wereld situatie zijn de prijzen van deze folder onder voorbehoud.
- Prijzen onder voorbehoud van drukfouten!

 BBQ 
HOTLINE:

0495-
632119



       prijs p/100 gr

TOMAHAWK STEAK  €2,99
Robuust stuk rundvlees met een 

mooi stuk been.

Type: Belgisch-Witblauw Rundvlees

eNTRECOTE   €2,80
De entrecote is een pla�e biefstuk 
met een randje vet

Type: Belgisch-Witblauw Rundvlees

T-BONE STEAK  €3,75
Entrecote links, Ossenhaas rechts 

in het midden een bot

Type: Belgisch-Witblauw Rundvlees

DIAMANTHAAS/jodenhaas €3,75
Zeer smaakvol biefstuk gedeelte 
uit de voorvoet van het rund

Type: Belgisch-Witblauw Rundvlees

COTE DE BOEUF  €2,95
Prach�g stuk ribeye met been. 
Ideaal als groot stuks vlees

Type: Belgisch-Witblauw Rundvlees

RUNDERHAAS  €6,-
Het mooiste en malste stukje 

vlees van het rund.

Type: Belgisch-Witblauw Rundvlees

SHORT RIBS   €1,65
Varia�e op de normale spareribs: 
runderspareribs!

Type: Belgisch-Witblauw Rundvlees

BLACK ANGUS BEEF  €3,10
Mooi doorregen biefstuk deel 
van het black angus rund

Type: Black Angus Uruguay

BAVETTE   €2,99
Supermalse pla�e biefstuk, iets 
grover van draad!

Type: Belgisch-Witblauw Rundvlees

PICANHA   €3,-
Staartstuk met een vet bedekking

Type: Belgisch-Witblauw Rundvlees

runder ribeye  €4,-
Smaakvol stukje vlees door de 

dooradering van het vet

Type: Zuid Amerikaanse Ribeye

  RUNDVLEES                VARKENSVLEES      LAMS/KIP/ZALM

LOW & SLOW
WIJ BENEN EN SNIJDEN ONZE EIGEN RUNDEREN EN VARKENS UIT IN ONZE SLAGERIJ. HIERDOOR WETEN
WIJ PRECIES WAT VOOR VLEES WIJ IN DE KUIP HEBBEN. VOOR GROTE STUKKEN VLEES MOET U BIJ GILDESLAGERIJ
HERMANNS ZIJN!

OP ONZE WEBSITE STAAN ALLE GROTE STUKKEN VLEES, MET DE LEKKERSTE RECEPTUREN!
HEEFT U SPECIALE WENSEN LAAT DIT ONS WETEN VIA 0495-632119 OF KOM EVEN LANGS IN ONZE WINKEL!

       prijs p/100 gr

BUIKSPEK   €15,-
Stevig buikspek met of zonder 
zwoerd.
Type: Ruyghveen Peelvarken

 

PROCUREUR   €13,95
Varkensnek, uitermate geschikt 

voor pulled pork.

Type: Ruyghveen Peelvarken

TOMA-PORK   €17,50
Varkens Rib Roast met een stuk 

been eraan vast

Type: Ruyghveen Peelvarken

SPARERIBS    €12,75
Deze spareribs zijn iets dikker 
bevleed, ideaal voor de BBQ

Type: Ruyghveen Peelvarken

DUKE OF BERKSHIRE  
Binnekort verkrijgbaar in onze
winkel & webshop!

      prijs p/100 gr

HELE KIP   €0,95
Hele braadkip voor op de BBQ 

(chicken beercan)

Type: Hollandse Kipfilet

LAMSRACK   €4,95
Super mals stukje lamsvlees met been

Type: Nieuw-Zeelands lamsvlees

ZALMZIJDE    DAGPRIJS
Super verse zalm met huid
Type: Vis

GILDESLAGERIJ HERMANNS

 BBQ 
HOTLINE:

0495-
632119



GILDESLAGERIJ 
HERMANNS

U bent van harte welkom in onze winkel aan de kerkstraat te Nederweert!
Het is ook mogelijk om online te bestellen via; www.slagerijhermanns.nl

Bestellingen kunnen afgehaald worden van dinsdag tot en met zaterdag!
Hieronder vindt u onze openingstijden van de winkel:

Ma:  08:30- 18:00 uur
Di:  08:30 - 18:00 uur
Wo:  08:30 - 18:00 uur
Do:  08:30 - 18:00 uur
Vr:  08:30 - 18:00 uur
Za:  08:00- 16:00 uur

Op zaterdag kunnen bestellingen tot 18:00 uur afgehaald worden. 
De winkel sluit om 16:00 uur. 

BARBE-TOEK
IETS SPECIAALS VOOR OP UW BBQ FEEST? 
WELLICHT IS ONZE TUKTUK IETS VOOR U! 

INCLUSIEF:
- VERVOER, AFLEVEREN/OPHALEN
- GASFLESSEN
- BBQ TANGEN
- SCHOONMAAKKOSTEN
EXCLUSIEF:
- GRILLMASTERS OP LOATIE (IN OVERLEG)
LET OP! RESERVEER OP TIJD!

€150,- 

Spaar nu voor korting op 
duurzame Natura pannen

100% 
gerecycled

geschikt voor alle
warmtebronnen

krasbestendige
anti-kleeflaag

Vraag 
naar de 

spaar
kaart

Steelpan ø18 cm.
49,95

Koekenpan ø20 cm.
42,95

Koekenpan ø24 cm.
49,95

Wok ø28 cm.
54,95

volle 
kaart +

2499

volle 
kaart +

2149

volle 
kaart +

2499

volle 
kaart +

2749

Koekenpan ø28 cm.
54,95

Grillpan 28 cm.
74,95

Deksel ø28 cm.
29,95

volle 
kaart +

1449

volle 
kaart +

3749

volle 
kaart +

2749

NIEUW BIJ GILDESLAGERIJ HERMANNS
Het vlees van het Duke of Berkshire-varken valt op door de 

donkere kleur en de speci�eke marmering die de unieke 
sappigheid en de malsheid van het vlees al op het eerste gezicht 

verraadt. Dit is varkensvlees op zijn best. 

De Berkshire-varkens worden zo diervriendelijk mogelijk 
grootgebracht en ontwikkelen zich onder de gezondste 

omstandigheden. Berkshire-zeugen werpen slechts vijf tot zes 
biggen, dat is slechts de helft van wat gebruikelijk is bij andere 

rassen. De dieren hebben veel bewegingsvrijheid en worden 
vegetarisch gevoed met een zorgvuldig samengesteld mengsel 

van diverse granen en appels. 

ZIE MEER INFO OP WWW.SLAGERIJHERMANNS.NLACTIE LOOPT TOT EN MET 3 DECEMBER 
(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)


