
Wij hebben volop variatie
Voor de echte fijnproever die eens iets 

anders op de barbecue wil, hebben wij 

volop variatie. Wij bedenken regelmatig 

nieuwe producten en specialiteiten voor 

op de barbecue. Ontdek de smakelijke 

mogelijkheden in onze winkel. 

Wij kunnen het  compleet  verzorgen!
Wilt u een barbecue organiseren met 

uw school, bedrijf, familie, buurt- of 

sportvereniging? Wij kunnen de barbecue 

compleet voor u verzorgen. Exact zoals 

u het wilt hebben. Vraag ons naar de 

mogelijkheden zodat uw barbecue een 

feest wordt met onze ambachtelijke 

kwaliteit.

Tips voor de echte buitenkoks:
Een groot stuk vlees op de barbecue 

is heerlijk en gemakkelijker te 

bereiden dan u denkt. Met de lekkerste 

vleesspecialiteiten maakt u het 

buitenkoken nog lekkerder. Wij hebben 

de specialiteiten en natuurlijk krijgt u van 

ons een bereidingsadvies zodat uw vlees 

op de juiste wijze bereid kan worden. 
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BBQ-vlees 
Soort Per 100 gram 
Hamburger populair   € 1,29
Hamburger speciaal, puur rund  € 1,49 
Peruaanse burger  € 1,49
Quarterpounder € 1,69 
Kip BBQ-worst  € 1,39
BBQ-worst naturel  € 1,39
Merquez worst kalkoen  € 1,48
Iberico chorizo worst  € 2,48
Kip drumsticks voorgegaard  € 1,09
Kipfilet voorgegaard  € 1,49
Gemarineerde varkensfiletlapjes  € 1,69
Gemarineerde speklapjes  € 1,29
Souflaki lapjes  € 1,69
Spareribs voorgegaard € 1,69

Huisgemaakte vleesspies 
Soort  Per 100 gram 
Saté van kipfilet  € 1,89
Saté van kippendijenvlees € 1,89
Kip shaslick € 1,95
Shaslick € 1,99
Kip met Piri-Piri spies  € 1,84
Spaanse kipspies  € 1,99
Varkenshaas saté € 2,54
Biefstukspies met 
zongedroogde tomaat  € 2,48
Bavetspies  € 5,34
Japanse spies  € 2,48
Lams spies  € 2,95
Grand brochette  € 1,84

Globe spies  € 1,95 per stuk
Kinderspies € 1,50 per stuk
Kipspies met ananas  € 1,95 per stuk 
Vleesfakkel € 1,48 per stuk 

BBQ-specialiteiten voor 
de Green egg, Smoker of 
buitenkeuken
- Entrecôte
- Bavette
- Short ribs
- Côte du Boeuf
- Sucade
- Picanha staartstuk
-  Brisket borststuk van het  

Capelin scharrelvarken
- Porkbelly buikspek
- Boston butt schouder
- Babyback ribs
- Procureur  
- Iberico vlees  
- Iberico chorizo
- French rack
- Black Angus rundvlees
- Clear Valley Gold 
- Ribeye 
 

BBQ-SPECIALITEITEN 
VOOR FIJNPROEVERS

Niet alleen in de zomer, maar het hele jaar door.  
Daarom hebben wij altijd de lekkerste barbecueproducten  
in ons assortiment. Wij helpen u graag!

Barbecueën is lekker. Puur genieten. 



WIJ BEZORGEN 
BARBECUEPARTIJEN 
AAN HUIS!

Vis specialiteiten
Soort  Prijs 
Zalm in knoflookmarinade  Dagprijs 
Luxe zalmspies Dagprijs
Scampispies  € 2,48 per stuk
Witvisspies  € 2,48 per stuk
Tonijnspies Dagprijs

Vegetarisch assortiment
Soort  Prijs
Pofaardappel 
met kruidencrème € 2,25 per stuk
Maiskolf 
met botermarinade  € 1,95 per stuk
Banaan met amaretto  € 1,48 per stuk
Hallumie spies met tomaat 
en tuinkruiden € 1,98 per stuk
Groenteburger  € 1,95 per stuk
Groentespies € 1,98 per stuk
Mini poffers 
met rozemarijn € 1,98 per stuk 

Huisgemaakte salade 
Soort  Per persoon
Rundvleessalade  € 5,95
Kartoffelsalade  € 5,95
Kipsalade  € 5,95
Scharreleisalade € 5,95
Rauwkost met dressing  € 3.95

Pastasalade  € 5,95
Tomaat-komkommer salade  € 4,95
Zalmsalade  € 10,95
Tonijnsalade  € 5,95
Vers fruitsalade  € 4,95

Passende sausjes en brood
Soort  Per 100 gram 
Pindasaus  € 1,15
Knoflooksaus  € 1,15
Zigeunersaus  € 1,15
Piri-Piri saus € 1,15
Ui-bieslooksaus € 1,15
Ravigotte saus € 1,15
Cocktailsaus € 1,15
Japanse ketjap saus € 1,15
Stokbrood wit 
of campagne  € 2,48 per stuk 
Boerenbrood wit of bruin € 2,48 per stuk
Knoflookbrood € 2,48 per stuk
Stokbrood olijven  € 2,48 per stuk 

Speciaal voor de barbecue!
Naast een uitgebreid vleesassortiment, bieden wij u 
ook salades aan. Speciaal voor de barbecue hebben wij 
huisgemaakte salades die uw barbecuepartij tot een smakelijk 
succes maken! Gelieve deze salades ruim op tijd te bestellen.



Eten er kinderen mee? Of mensen met een uitgesproken 
smaakvoorkeur? Wij bieden voor ieder wat wils. 
Kies uit onze speciale barbecue-pakketten.

Zijn jullie samen of verwacht  je een grote groep?

BBQ Speciaal

BBQ DeLuxe BBQ Kids

Aanvullend pakket

BBQ Groepen

- 2 stokjes kipsaté
- Hamburger
- Souflaki steak
- BBQ-worst of drumstick

6.50

7.95

7.50 3.95

7.50395.00

Per persoon

Per persoon

Per persoon Per persoon

Per persoonPer pakket

- 2 stokjes varkenshaassaté
- Shaslick
- Scampispies
- Peruaanse burger

- 2 stokjes kipsaté
- Hamburger 
- Kinderspies

- Salade naar keuze
- Stokbrood met kruidenboter
- Div. sausjes
- Plastic bordjes en bestek

- Iberico rack
- Lamsspies
- Quarterpounder
- Biefstukspies met   
 zongedroogde tomaat

Voor 30 personen

- 25 hamburgers
- 50 kipsaté
- 25 varkenshaassaté
- 20 gemarineerde filetlapjes
- 20 BBQ-worstjes
- 20 kippendijenspiesen
- 30 bordjes en bestek 
- Stokbrood met kruidenboter
- Salades naar keuze
 Diverse sausjes
- Kolen BBQ + gereedschap
- Bezorgen of ophalen

BBQ Populair

Voor alle BBQ-pakketten geldt: Krijgt u het pakket mee op schalen of in bakken van ons 
of gebruikt u een van onze barbecues, dan verzoeken wij u deze schoon terug te brengen 
anders zijn wij genoodzaakt € 25,00 extra schoonmaakkosten in rekening te brengen.

DE LEKKERSTE 
PRODUCTEN VOOR EEN 
GESLAAGDE BBQ. 
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