
 
 

BUITEN ETEN IS EEN FEEST….. 
Samen barbecuen is samen genieten. Hoe fijn is het om tijdens een mooie zomerdag te 

genieten van een hapje, een drankje, goed gezelschap en de geur van vers gegrild vlees en vis 

op de barbecue. Buiten eten is een feest, want met mooi weer sta je liever niet in de keuken. 

Als barbecuespecialist hebben wij een zeer compleet aanbod aan lekkere producten en 

specialiteiten voor de barbecue. En bovendien, alles wat u nodig heeft voor uw barbecuefeest 

bezorgen wij op locatie en de afwas nemen wij weer mee. Bovendien beschikken wij over een 

grote partypan, een leuk alternatief voor de barbecue. 

Wij verzorgen uw barbecue geheel naar uw wensen. 

U kunt kiezen uit de volgende vlees, vis en vegetarische soorten: 

Vlees:   Per Stuk:  Aantal: 

Argentijnse spies (Biefstuk)  €       2,35   

Barbecueworst   €       0,90   

Bieslook steak (rundvlees)  €       2,85   

Chicken onion  (gemarineerde kipfilet met ontbijtspek)  €       2,00   

Drumsticks  (gebraden in folie)  €       1,10   

Gebraden spareribs  (in folie)  €       1,75   

Griekse Karbonade  €       1.65  

Hamburger  (gegaard)  €       0,90   

Hamlap capri  (gemarineerde hamlap)  €       1,75   

Hubertussteak  (gemarineerde halskarbonade)  €       1,75   

Houthakkerssteak (gemarineerde halskarbonade met ontbijtspek)  €       1,95   

Italiaanse runderspies  (mals rundvlees met zontomaatjes)  €       2,35   

Kinderspies   €       0,90   

Kipfilet  (gemarineerd of gekruid)  €       1,65   

Kipsaté   €       1,65   

Kipspies napoli (Met ananas)  €       1,65   

Lamskoteletten   €       2,50   

Maximaburger (Verse hamburger van 150 gram)   €       1,40   

Mexicaans speklapje   €       1,10   

Mexicaanse karbonade   €       1,75   

Minutesteak  (mager)  €       1,75   

Poestaworstjes  €       0.90  

Runderhamburger    €       0,95   

Sjaslicks  (varkensfricandeau met paprika ui en spek)  €       1,85   

Souvlakispies  (varkensfricandeau gemarineerd en gekruid)  €       1,65   

Varkenshaas op stok  (gemarineerde varkenshaas met ontbijtspek)  €       2,65   

Varkenshaassaté    €       1,95   

Vegetarisch:    

Vegetarische burger   €       1,85   

Groenteschijf   €       1,85   

Vegetarisch worstje    €       1,65  

Mixed spies (rund, kalf en lams vlees )   

Vis:     

Zalmspies  (met paprika en ui)  €       3,95   

Zalmfilet  (gekruid in folie)  €       3,95   

Scampi spies    €       2.85  



 

 

Los bij te bestellen (minimaal 2 dagen van tevoren): 

Rauwkost soorten:   Sauzen:   

4-Jaargetijdensalade  €    0,98  100 gram Satésaus  €    0,99 100 gram 

Bloemkool-broccolisalade  €    1,29  100 gram Zigeunersaus  €    1,19 100 gram 

Grieksesalade  €    1,49  100 gram Streetsaus  €    1,19 100 gram 

Waldorfsalade  €    1,29  100 gram Knoflooksaus  €    1,19 100 gram 

Westlandse rauwkostsalade  €    1,29  100 gram Piri-Pirisaus  €    0,79 100 gram 

Witte-koolslade  €    1,29  100 gram Broden:   

Pasta-Tonijnsalade  €    1,39  100 gram Ciabatta  €    2.15 Per stuk 

Huzarensalade  €    0,85  100 gram Focaccia  €    2,95  Per stuk 

Fitnessalade  €    1,29  100 gram Stokbrood  €    2.15  Per stuk 

Caribische spirelli salade  €    1,39  100 gram Uienstokbrood  €    3,10  Per stuk 

Romaanse salade  €    1,09  100 gram Overig:   

Lente salade  €    1,65  100 gram fruitsalade  €    0,98 100 gram 

Aardappel salade  €    0,81  100 gram 

 

Huur barbecue inclusief reinigen en gas €15,- 

Huur partypan inclusief reinigen en gas €15,- 

Verder bieden wij de volgende service aan:  

Porseleinen borden, bestek en servetten (inclusief de afwas) € 0,50 P.P. 

Gebroken of zoekgeraakte artikelen worden in rekening gebracht.  

Bediening braden en/of bedienen € 16,50 per persoon per uur (Graag tijdig bespreken). 

Bij complete barbecue- en reuzenpan pakketten zijn borden en bestek (inclusief afwas) inbegrepen. 

Alles word in kommen en op schalen geserveerd. 

Voor bedragen onder de €150,-  worden €7,50 bezorgkosten in rekening gebracht. 

Mocht u nog vragen hebben of met ons willen overleggen met het samenstellen van de vleessoorten, 

salades, sauzen en brood neem gerust even contact op en vraag naar Th.Hoezen of een van onze 

medewerk(st)ers. 

Naam:               

                

Bezorgadres:               

                

Postcode:               

                

Woonplaats:               

                

Telefoonnummer:               

                

Datum aanname:       datum:       

                

Medewerker:               

           

bezorgen   ja/nee reuzenpan  ja/nee tijd:       

barbecuetoestel  ja/nee borden en bestek  ja/nee          

        

 


