
BBQ
Aandacht voor lekker!

Uw barbecuespecialist. Dé vakman in lekker!

De lekkerste barbecue 
begint bij De Zaak vol Smaak. 

Wij hebben volop variatie

WILT U EENS  
IETS ANDERS 
OP DE BBQ. 

Voor de echte fijnproever die eens iets anders 

op de barbecue wil, hebben wij volop variatie. 

Wist u dat De Zaak vol Smaak regelmatig nieuwe 

specials maakt? Heerlijke nieuwe producten met 

de kwaliteit van De Zaak vol Smaak. Ook voor de 

barbecueperiode hebben wij regelmatig nieuwe 

producten 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 de kwaliteit van De Zaak vol Smaak.

Tips voor de echte buitenkoks:

LEKKER. ..
GROOTVLEES 
OP DE BBQ. 

HET ADRES
VOOR DE
GROEPS BBQ.

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. Een barbecue met deksel 

is ideaal voor het roosteren van een mooi stuk 

groot vlees. Daarmee krijgt u namelijk het meest 

smakelijke resultaat. Natuurlijk krijgt u van ons een 

bereidingsadvies zodat uw vlees op de juiste wijze 

bereid kan worden. 
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De afgebeelde gerechten zijn bedoeld als sfeerbeeld en serveersuggestie en zijn geen exacte weergave van ons 
barbecue-assortiment.  Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.

Pakket 4
3 saté stokjes
Gemarineerde kipfilet 
Entrecôte steak 
Mixed grill 
Hamburger 
Gemarineerde karbonade 
Shaslick, Hawaïspies of golfstick
Prijs per persoon 12,50 

Verenigingspakket 
(vanaf 15 pers.)
Portie saté (3 stuks) 
Hamburger 
Barbecueworstje 
Speklap 
Rundvleessalade (200 gr. p.p.) 
Satésaus 
Stokbrood en kruidenboter 
Knoflook-, cocktail-, barbecuesaus 
Incl. barbecue 
Excl. gasverbruik; 10,00 per barbecue 
Prijs per persoon 10,75

Barbecue Compleet Pakket
(vanaf 15 pers.)
4 stuks gevarieerd barbecuevlees 
Rundvleessalade (200 gr. p.p.) 
2 soorten rauwkost 
Verse fruitsalade 
Satésaus 
Knoflook-, cocktail-, barbecuesaus 
Stokbrood en kruidenboter 
Incl. barbecue 
Incl. plastic borden en bestek (2 sets) 
Excl. gasverbruik; 10,00 per barbecue 
Prijs per persoon 14,50

Uitbreidingspakket
Rundvleessalade; 200 gram p.p. 
2 soorten rauwkost salade; 90 gram p.p. 
Satés-, knoflook-, cocktail- en barbecuesaus 
Vers fruitsalade; 100 gram p.p.
Stokbrood en kruidenboter
Prijs per persoon 7,25

Uiteraard kunt u ook zelf pakketten 
samenstellen. Vraag om advies in onze 
winkel.

Barbecuepakketten
Barbecuetijd is een tijd van gezellig en 
creatief tafelen. Om uw barbecue tot 
een succes te maken leveren wij vele 
barbecue mogelijkheden. Van talloze 
losse specialiteiten tot kant-en-klare 
barbecuepakketten. Tevens verzorgen wij 
barbecuebuffetten. Heeft u echter nog 
speciale wensen of vragen bel of kom gerust 
eens langs. Wij helpen u graag. 

Voor grotere partijen vanaf 20 personen 
beschikken wij over diversen gasbarbecues 
en pannen (90 cm!). 

Pakket 1 
2 satésstokjes 
Hamburger 
Barbecueworst 
Drumstick (voorgegaard) 
Gemarineerde speklap
Prijs per persoon 5,25

Pakket 2
2 satéstokjes 
Hamburger of barbecueworst 
Gemarineerde karbonade 
Hawaïspies of shaslick 
Drumstick (voorgegaard)
Prijs per persoon 5,75

Pakket 3 
2 satéstokjes 
Drumstick of gemar. speklap 
Hamburger of barbecueworst 
Rundersteak of gemar. kipfilet 
Gemarineerde filetlap 
Spareribs 
Shaslick 
Prijs per persoon 9,00

Diverse vleesspecialiteiten + 
vegetarisch

Vlugklaar spec. 
Hamburger, per stuk 0,95
Barbecueworst, per stuk  0,95
Varkenssaté, per stuk  0,70
Varkenssaté (set van 3), per portie 1,90
Vleeslolly, per stuk 0,80
Saté van de haas, 100 gram 1.75

Rundvlees spec. 
Entrecôte steak, per stuk 2,60
Rundersteak, per stuk 2,20
Biefstukspies, 100 gram 2,45
Runder hamburger, per stuk 1,50

Varkensvlees spec. 
Gemar. speklap, per stuk 0,95
Gemar. filetlapje, per stuk 1,60
Gemar. karbonade, per stuk 1,75
Gemar. ribkarbonade, per stuk 1,95
Spare ribs (voorgeg.) 100 gram 1,25

Kipspecialiteiten 
Drumstick (voorgeg.), per stuk 0,95
Gemarineerde kipfilet, per stuk 1,55
Kipsaté (set van 3), per portie 2,10

Lamsvlees spec. 
alleen op bestelling
Lamssaté dagprijs
Lamskotelet dagprijs
Lamsboutschijven dagprijs 

Vegetarische spec.
Portobello met kruidenboter* 
per stuk 1,75
Groenten shaslick, per stuk 2,25
Javaschijf, per stuk 1,25
Groenteburger, per stuk 1,25
Vegetarische schnitzel, per stuk 1,25
“Gepaneerde” ananasschijf, per stuk 1,25
Groente schuitje, per stuk 2,25 
Vegetarisch schuitje, per stuk 2,25

Barbecue spies 
Shaslick, per stuk 1,40
Golfspies, per stuk 1,30
Hawaïspies, per stuk 1,40

Luxe barbecue spies 
Mixed grill, per stuk 2,85
Pincho, per stuk 2,85
Katenhaasspies, per stuk 2,25
Spaanse spies, per stuk 1,50
Lamsspies, per stuk 2,50
Kipdijspies, per stuk 2,10

Luxe visspies 
Garnalenspies, per stuk 2,25
Provencaalse zalmspies, per stuk 2,25
 
Visspecialiteiten 
Alleen op bestelling 
Zalmfilet, 100 gram 3,50
Botervis, 100 gram 3,25
Kabeljauwfilet, 100 gram 3,00
Alles in alubakjes en saus.

U kunt uw barbecue compleet maken met onze 
salades, sauzen, stokbrood en kruidenboter.
* = Graag op bestelling 

Brood, salades en sauzen + 
grote pan assortiment

Broodspecialiteiten 
(vers afgebakken) 
Prijs per stuk
Stokbrood wit 2,10
Stokbrood bruin 2,10
Ciabatta 2,40
Waldkornbrood 3,25

Rauwkostsalades 
uit eigen keuken 
Prijs per 100 gram

Hollandse salade 1,15
Gendtse salade 1,15
Pastasalade 1,15
Pasta Mediterraan 1,15
Quinoa salade 1,15
Slanksalade 1,15
Appel/frissalade 1,15
Hollandse groentesalade 1,15
Zomerse salade 1,15
Vruchtenkip salade 1,15
Broccolisalade 1,15
Vers fruitsalade 1,25

Sauzen 
Prijs per 100 gram
Satésaus 0,90
Cocktailsaus 0,90
Knoflooksaus 0,90
Barbecuesaus 0,90
Kruidenboter 1,95

Desert voor op de barbecue
Blikje appel crumble, framboos of kersen
Per stuk 2,95

Wij hebben ook lekkere toetjes in diverse smaken 
in leuke glaasjes à 2,25.

Wij leveren ook grote 
stukken barbecue

vlees. Heerlijk voor uw 
buitenkeuken. Vraag 

de slager naar de 
mogelijkheden!

U kunt uw barbecue compleet maken 

met onze salades, sauzen, stokbrood 

en kruidenboter. Geen barbecue, toch 

feest! Wij verzorgen ook complete 

catering inclusief dranken.

Onze BBQ-specialiteiten Onze BBQ-specialiteiten


