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BARBECUE
Compleet

Barbecuecompleet.nl pakket Kinder barbecue pakket:
Barbecueworst met tuinkruiden:
Ingrediënten:
95% varkensvlees, water, zout, zetmeel (Tarwe), kruiden en specerijen (peterselie, peper, koriander, foelie, kurkuma, gemberpoeder,
komijn, venkelzaad, nootmuskaat, Mosterdzaad, zoethout, Cayenne), smaakversterker: E621, E627, E631, gistextract, gehydrolyseerd eiwit
(Mais, Soja), kippenEi-Eiwit, gedroogde groente (paprika, ui poeder), emulgator: E450i, E450iii, maltodextrine, dextrose, stabilisator E452ii,
kippenvleespoeder, bloem (rijst), aroma (Melk, EI, natuurlijk), plantaardige olie (zonnebloem), antioxidant: ascorbinezuur, citroenzuur,
kruidenolie (koriander), kruiden en specerijen kurkuma, conserveermiddel: natriumnitriet.
Hamburger:
Ingrediënten:
Varkensvlees 69%, waarvan varkensseparatorvlees 10%, water, paneermeel (Tarwebloem, zout, gist), Soja-Eiwit, rundvlees 2%,
Tarwezetmeel, zout, stabilisator: E450, ui, wortel, kruiden en specerijen, kleurstof: karamel, pastinaak, aroma's, prei, antioxidant: E316,
sojasauspoeder (maltodextrine, zout, Sojabonen, Tarwe).
Kinder spies:
Ingrediënten:
mini frikadel 34% (vlees 45% (26% varken, 19% rund), kipseparatorvlees 19% , water, varkensspek 9% , paneermeel (Tarwe),
Tarwezetmeel, varkenscollageen, zout, Soja Eiwit, kruiden en specerijen (Mosterd, Selderij), uienpoeder, aroma (Soja, smaakversterker:
E621), dextrose, stabilisator: E450, stabilisator: E451, kleurstof: E150c, smaakversterker: E621), cocktailworstjes 27% (kipseparatorvlees
41% , water, varkensvlees 14% , varkenseiwit, aardappelzetmeel, varkensvet, varkensbindweefsel, zout, stabilisator: E451, stabilisator:
E452, rundercollageen, gedroogde glucosestroop, antioxidant: E316, gistextracten, aroma, dextrose, kruiden, specerijen,
conserveermiddel: E250, suiker, rookaroma, uien, kleurstof: E155), mini gehaktballetje 25% (vlees 80% (40% varken, 29% rund, 11%
mechanisch gescheiden varkensvlees), kipseparatorvlees 8% , water, paneermeel (Tarwe), uien, varkensspek 2% , kruiden en specerijen
(Mosterd, Selderij), Tarwezetmeel, zout, gedroogde groenten (ui, prei, wortel), dextrose, melado, Soja Eiwit, stabilisator: E450,
stabilisator: E451, plantaardige oliën (palmolie, Soja), aroma's (Gerst, Tarwe, Selderij, smaakversterker: E621, smaakversterker: E631),
smaakversterker: E621, rundvet, gehydroliseerd soja Eiwit, kleurstof: E150c, Sojabonen, salmiakzout), ananas 14% (ananas, water, suiker,
voedingszuur: E330).

Heerlijk barbecue vlees, servies & bestek, bbq & gasfles, bezorgen & ophalen. En dat al vanaf € 11,50 per persoon, dat kan alleen bij barbecuecompleet.nl

Diversen barbecuecompleet:
Stokbrood:
Ingrediënten:
Tarwebloem, water, gist, zout, tarwegluten, bloembehandelingsmiddel E300, enzymen.

Kruidenboter:
Ingrediënten:
75.6% Roomboter (bevat: Melkeiwit & Lactose), water, plantaardige oliën (palm, kokos, raap), gedroogde groente (knoflookpoeder,
uipoeder, wortel), doorstraalde kruiden (bevat: Selderij en Mosterdzaad), zout, emulgatoren: E471 en E322 (bevat: Soja),
maltodextrine, voedingszuur: E330, aardappelzetmeel, dextrose, aroma, gistextract, kruiden en specerijen, kurkuma extract,
rijstebloem.
Cocktailsaus
Ingrediënten:
Plantaardige olie (raap), water, sherry, magere yoghurt (Melk), azijn (natuur, brandewijn), Eigeel, glucose-fructosestroop, ananas,
groente (tomatenpuree), suiker, zetmeel (Mais, Tarwe, gluten), maltodextrine, voedingszuur : E260, E270, E325, E330, zout, kruiden
en specerijen (Mosterdzaad, Selderij, Koriander), rode peper, conserveermiddel : E202, E211, gemodificeerd zetmeel (Mais), aroma
(Soja, Mais), paprika-extract, verdikkingsmiddel : E412, E415, E410, dextrose, kleurstof : E162, E160a(ii), antioxidant : E385, droge
Melkbestanddelen, natuurlijk gember aroma, zoetstof : E959.

Zigeunersaus:
Ingrediënten:
Groente (paprika, tomaat, uienextract, wortel, prei, knoflook), water, suiker, azijn (natuur), gemodificeerd zetmeel (Mais), gebakken
ui, zout, plantaardige olie (raap, palm), verdikkingsmiddel : E412, E415, kruiden en specerijen (paprikapoeder, cayenne, peper,
Selderij), gedroogde groente (tomatenpoeder, uipoeder, knoflookpoeder), gehydrolyseerd eiwit (Mais, Soja), smaakversterker : E621,
bloem (Tarwe, Gluten), conserveermiddel : E202.
Knoflooksaus:
Ingrediënten:
Plantaardige olie (raap, zonnebloem), water, glucose-fructosestroop, Eigeel, vloeibare suiker, magere yoghurt (Melk), azijn (natuur),
zetmeel (Mais, Tarwe, Gluten), dextrose, groente (uienextract), 1.44% gedroogde knoflook, zout, suiker, 0.66% gedroogde groente
(uipoeder, knoflookpoeder), conserveermiddel : E202, E260, E223, E211, kruiden en specerijen (Mosterdzaad, dille, Selderij,
Koriander, kruidnagel, gember, piment), verdikkingsmiddel : E412, E415, gemodificeerd zetmeel (Mais), aroma (Soja, Mais, Selderij),
gehydrolyseerd eiwit (Soja), maltodextrine, voedingszuur : E270, E330, rode peper, antioxidant : E385, E325, stabilisator : E420i, droge
Melkbestanddelen, kleurstof : E160a(ii), E101i, E150a, E150d, E150c, E160c, glucosestroop, melasse, gistextract, emulgator : E422,
invertsuikerstroop, knoflookextract, zoetstof : E959, E954, zuurteregelaar : E509, Sojabonen, natuurlijk ui aroma, Tarwe,
smaakversterker: E621.

Satésaus:
Ingrediënten:
Water, Pinda's 26.8%, suiker, melasse, tomatenpuree, azijn, suikerstropen, specerijen (knoflookpoeder, uienpoeder, gember, laos,
chillies, Koriander, peper, kurkuma, piment, komijnzaad), aroma (gehydrolyseerd soja eiwit), gemodificeerd maiszetmeel, zout,
smaakversterker: E621, voedingszuur: E270 (zuurteregelaar: E325), conserveermiddelen: E202, E211,E262i, sambal (rode pepers, zout,
water, voedingszuur: E260), raapzaadolie.
Pasta salade pesto:
Ingrediënten:
Gekookte pasta 50% (hard Tarwegries, water, scharrel Ei, kippen Ei-eiwit), water, zonnebloemolie, gedroogde tomaat 7.5% (tomaat,
zonnebloemolie, zout, antioxidant: natriumdisulfiet /ascorbinezuur, voedingszuur: citroenzuur), basilicumpesto 4% (basilicum 61% ,
raapolie, olijfolie, zout, knoflook), suiker, azijn, kruiden en specerijen, knoflook, uienpoeder, zout, dextrose, raapolie, stabilisator:
xanthaangom, smaakversterker: E621, conserveermiddel: E202/E211, aroma.
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Zomerse barbecue salade:
(Barbecuegroenteman en kartoffelsalade speciaal)
Ingrediënten:
Aardappelen , koolzaadolie, water, room (met 30% melkvet), suiker, azijn, zout, uien, gemodificeerd zetmeel, gelatine, kruiden,
verdikkingsmiddelen (guarpitmeel, xanthaangom), voedingszuur (azijnzuur), conserveermiddelen ( natriumbenzoaat, kaliumsorbaat),
Selderij, komkommer, plantaardige olie, wortelen, uien, ananas, suiker, prei, Eigeel, geconcentreerd citroensap, specerijen, zoetstof
(sodium saccharine), voedingszuur (citroenzuur).

Rundvleessalade:
Ingrediënten:
Aardappelen, plantaardige olie (raapolie, koolzaadolie), rundvlees [12%], augurken, wortelen, voedingszuren (citroenzuur, azijnzuur,
Melkzuur, ascorbinezuur), doperwten, suiker, Kippen Eigeel, Tarwezetmeel (Gluten), zout, gemodificeerd maïszetmeel,
conserveringsmiddelen (E 202, E 211), verdikkingsmiddelen (E 412, E 415), antioxydanten (E 385, Extracten van rozemarijn),
aardappelzetmeel, aroma (Soja), kleurstoffen (E 160a, E 150a, E 150c), kruiden, smaakversterkers (E 621, E 627), aardappelzetmeel,
rode bietensap concentraat, gist, gehydroliseerd Mais- en Sojaeiwit, specerijen.

Tropische fruitcocktail:
Ingrediënten:
Ananas, rode papaja, gele papaja, guave, water, suiker, citroenzuur, passie vruchtensap.

