CATERING
and big take aways
Vill du ta hem den fantastiska BBQ-smaken från Zäll’s Smokehouse?!?
Vår rekommendation till er är att ni köper vårt kött färdigrökt, skivat och
vakuum-packat tillsammans med våra grymt goda sidorätter. Sedan värmer och
serverar ni maten själva. Detta är ett utmärkt sätt att hålla kostnaderna
nere och fortfarande få riktigt bra BBQ till din fest.
När vi vet vad du vill beställa kommer vi att röka köttet en dag i förväg och
sedan snabbt kyla ner köttet när det är perfekt rökt och klart.
Sedan skivar vi köttet och vakuumförpackar det åt dig.
Det är mycket enkelt att återvärma för er del, ni lägger vara hela förpackningen
i lite sjudande vatten i några minuter. Därefter kan ni öppna förpackningen och
lägga upp det saftiga varma köttet, fyllt av äkta Smokey Barbeque-smak.
Vi säljer rökt kött per kilo:
BRISKET US CHOICE - 549 kr per kilo
PULLED PORK W FENNEL N ONIONS - 349 kr per kilo
ST LOUIS CUT RIBS - 399 kr per kilo
SMOKED CHICKEN (KLUBBA) - 199 kr per kilo
Vi rekommenderar att du planerar 200 gram per person av Pulled Pork och
Brisket, eller 250 gram per person av Spare Ribs och Chicken (på grund av
köttet är på ben). Det fungerar finfint att blanda olika sorters kött på din order.
Vi säljer våra sidorätter per portion:
COLE SLAW - 20 kr st
BAKED BEANS - 30 kr st
CORNBREAD - 7 kr st
SMOKED TOMATO SALAD - 35 kr st

Scanna koden med mobilkameran
om ni vill läsa detta i mobilen.

POTATO SALAD - 30 kr st
BBQ SAUCE - 40 kr (2 dl)
ALABAMA WHITE SAUCE - 40 kr (2 dl)
CAROLINA GOLDEN SAUCE - 40 kr (2 dl)

Vi rekommenderar 1-2 sides per person.
Vi måste få den slutliga beställningsbekräftelsen minst 5 dagar före planerad avhämtning.
Maila er förfrågan till CATERING@ZALLSSMOKEHOUSE.SE

