
PAKKET “HUP”  p.p. € 5,25
Hamburger, barbecueworst, gemarineerde kipfilet, gemarineerde speklap

PAKKET “EXTRA” p.p. € 8,25
Hamburger, barbecueworst, shaslick, gemarineerde kipfilet, gemarineerde hamlap

PAKKET “EASY” p.p. € 12,40
Geheel verzorgd; vlees en sauzen, diverse luxe broden en kruidenboter.
Diverse rauwkostsalades, huzarensalade en vers fruit, 3 stuks vlees wisselend
Exclusief barbecue, borden en bestek. Vanaf 10 personen.

PAKKET “DOE MAAR” v.a. € 13,90
Geheel verzorgd; vlees en sauzen, stokbrood en kruidenboter. Diverse soorten 
rauwkostsalades, huzarensalade, pastasalade, inclusief vers fruit.
4 stuks vlees wisselend:  p.p. € 13,90
5 stuks vlees wisselend:  p.p. € 15,90
Exclusief barbecue, borden en bestek. Vanaf 10 personen.

PAKKET “DE LUXE” p.p. € 15,90
Geheel verzorgd; vlees en sauzen, diverse luxe broden en kruidenboter.
Diverse rauwkostsalades, sla, huzarensalade en vers fruit, 4 stuks vlees wisselend.
Exclusief barbecue, borden en bestek. Vanaf 10 personen.

PAKKET “ZONDER ZORGEN” ca. 25 personen € 429,00
15 shaslicks, 15 gemarineerde kipfilets, 15 gemarineerde hamlappen, 15 runder-
schnitzels, 15 spareribs, 15 barbecueworsten, 2x 15 stuks vlees naar eigen keuze. 
Rauwkostsalades en verse sla, diverse soorten sauzen, vers fruit en huzarensalade.
Vers gebakken desembrood, stokbrood en kruidenboter, luxe wegwerpservies of 
porseleinen borden, rvs bestek en servetten.
Inclusief bruikleen barbecue en gasverbruik. En de schoonmaak van de barbecue nemen wij voor onze rekening. 
Dit pakket is samengesteld voor ca. 25 personen en wordt compleet geleverd (tijdig reserveren).

PAKKET “EXCLUSIEF” ca. 25 personen € 529,00
‘n Echte topper... Durft u het aan?

15 varkenshaasspiezen, 15 stuks ossenhaas, 15 gemarineerde biefstukken, 
15 kalfsoesters, 15 scampi spiezen, 15 zalmspiezen, 15 gemarineerde kipfilets,
15 stuks vlees naar eigen keuze. Vers fruit, huzarensalade en diverse sauzen.
Luxe broodassortiment en kruidenboter, diverse soorten rauwkostsalades,
porseleinen borden, rvs bestek en servetten.
Inclusief bruikleen barbecue en gasverbruik. En de schoonmaak van de barbecue nemen wij voor onze rekening. 
Dit pakket is samengesteld voor ca. 25 personen en wordt compleet geleverd (tijdig reserveren).

ONZE PAKKETTEN: iets te vieren?

Tips voor ee
n geslaagde barbeque 

Veilig barbecuen

BBQ
 specialiteiten
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Als u iets te vieren heeft, bent u bij ons aan het juiste adres!
U zult versteld staan van de vele mogelijkheden die wij kunnen bieden op het gebied 
van warm vlees, aangevuld met rijst, broodjes en/of diverse heerlijke salades.

De barbecuetijd is een tijd van gezelligheid en creatief tafelen. 
Maar houdt de veiligheid in acht. Er gebeuren jaarlijks te veel 
ongelukken rondom het barbecuen door onachtzaamheid.

Vraag naar onze speciale barbecue-advies flyer!

• Laat de barbecue nooit onbeheerd achter, 

 zeker niet met kinderen in de buurt.

• Houd een emmer zand of aluminiumfolie bij de 

 hand om eventueel open vuur te doven.

• Zet een emmer water in de buurt om eventuele 

 verbrandingen meteen af te koelen.

• Een aanwezige gasfles uit de volle zon houden.

• Houtskoolbarbecues aansteken met aanmaakblokjes. 

 Gebruik in geen geval brandbare vloeistoffen.

• Gooi de restkolen niet dezelfde avond in de afvalcontainer.

• Pas op voor loshangende kledingstukken.

• Neem uw tijd, laat het vlees goed garen. Niet goed gegaard

 vlees kan darmstoornissen veroorzaken.

• Gebruik het juiste barbecue gereedschap.

• Weet gezelligheid en drank goed te combineren.

De smaakvan gezelligheid

2018
SEIZOEN

Graag hebben wij uw bestelling een week van tevoren in huis, om voor een optimale verzorging garant te staan. 
Prijzen kunnen per artikel hoger of lager uitvallen i.v.m. wisselend gewicht. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.



VARKENSVLEES Prijzen per stuk

Barbecueworst € 1,15
Karbonade souvlaki € 1,65
Zeeuws spek € 0,80
Shaslick € 1,85
Satéstick € 1,50
Spaakhammetje € 2,85
Frikandel € 0,30
Frikandel (eigen keuken) € 0,80
Hamburger (vers of gegaard) € 1,10
Gemarineerde hamlap € 1,85
Gemarineerde speklap € 1,10
Spare-ribs € 2,90
Weense karbonade € 1,60
Gemarineerde halskotelet € 1,70
Gemarineerde steelkotelet € 1,80
Gemarineerde schouderlap € 1,60
Varkenshaasspies € 2,60
Gekruide speklap € 1,10

RUNDVLEES Prijzen per stuk

Biefstuk € 3,20
Entrecôte € 4,50
Runderschnitzel € 2,60
Monacoschnitzel € 2,60
Meranoschnitzel € 2,60
Steppensteak € 3,25

KALFSVLEES Prijzen per stuk

Kalfsschnitzel € 4,50
Kalfsspies € 2,95
Kalfsoester € 4,50

KIP EN KALKOEN Prijzen per stuk

Gemarineerde kipfilet € 1,85
Gemarineerde drumstick € 0,85
Gebraden drumstick € 1,15
Gebraden kippenpoot € 1,35
Gemarineerde kipspies € 1,95
Kalkoenschnitzel € 1,80

LAMSVLEES
O.a. lamsfilet, lamsrack en lamskoteletten. Vraag naar actueel aanbod en prijzen.

VIS
Oa. scampispiezen en zalmspiezen. Vraag naar actueel aanbod en prijzen.

VEGETARISH Prijzen per stuk

Hamburger € 1,10
Groenteburger € 1,10
Schnitzel € 1,25
Cordon Bleu € 1,20
Shaslick € 1,80

RAUWKOSTSALADES Prijzen per 100 gram

Huissalade € 1,20
Appelsellerij-salade € 1,20
Boerland salade € 1,20
Tomaat/ei-salade € 1,20
Bloemkool-broccoli-salade € 1,20
Komkommer-roomsalade € 1,20
Huzarensalade € 0,78
Vers fruit € 1,20
Kartoffelsalade € 0,99
Zomersalade € 1,20
Pastasalade € 1,20

SAUZEN
Zigeunersaus, Satésaus, Stroganoffsaus, Wiskeysaus, Knoflooksaus

LUXE BROOD Prijzen per persoon

Broodassortiment (diverse soorten) € 2,50

OVERIG Prijzen per persoon, tenzij anders vermeld

Barbecue incl. gas en schoonmaken (per stuk) € 22,00
Sauzen (100 gram) € 1,00
Stokbrood en kruidenboter € 1,25
Rauwkostsalade en gemengd fruit (300 gram p.p.) € 3,60
Luxe slamix € 1,50
Borden, bestek en servetten (wegwerp) € 0,60
Luxe bord, bestek en servetten (wegwerp) € 1,20
Porseleinen bord, rvs bestek en servetten € 0,50

UW EIGEN PAKKET...

Voor de échte vleeseters onder ons!
Dit pakket is vanaf 10 personen te bestellen...

vlees p.p.

SPARERIB
KIPSPIES
STEPPENSTEAK
MEGABURGER
BBQ-WORST
BEENHAM
SAUS

INCLUSIEF ROYAAL SAUs
INCLUSIEF

BARBEQUE, BORDEN, BESTEK, 
KEUKENROL EN VOOR DE 
DAY-AFTER 2 ROLLEN WC-
PAPIER OM ER EENS GOED 
VOOR TE GAAN ZITTEN!

SALADES

KARTOFFELSALADE
HUZARENSALADE
BROOD

KNOFLOOKBROOD
STOKBROOD en
KRUIDENBOTER

Ga er maar eens voor zitten

GOURMET

Smakelijk eten!

Voor de genieters onder ons hebben wij het hele jaar door heerlijke gour-
met-schotels in ons assortiment. Altijd een geslaagd idee om eens lekker 
met familie of vrienden een ouderwets gezellige avond ervan te maken.

Vraag eens naar de vele mogelijkheden 
die wij voor u kunnen verzorgen. 
Ruime keuze in vlees, verse rauwkostsalades, stokbrood en kruidenboter 
en diverse soorten sauzen. Dit alles voor aantrekkelijke prijzen.

Niet voor watjes€ 19,95 PER PERSOON

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.


