
Kant-en-klare  
barbecueschotels 

huisschotel
1 midzomernachtsaté
1 biefstukspies of kipdrumstick
1 runderhamburger of lamskebab 
1  merquezworstje of barbecueworstje

€ 8,85 per persoon

huisschotel extra
1 midzomernachtsaté of kipsaté 
1 biefstukspies of Bentheimer  kotelet
1 kalfsburger of biefstukje 
1 ribeye of gerookte casselerrib

€ 11,60 tot € 19,30 per persoon

kinderschotel
1 runderhamburger of lamskebab
1 merquezworstje of kipbarbecueworstje
1 knakworstje

€ 4,80 per kind

laat-u-verrassen-schotel 
(handig voor grote groepen)
Een lekker en gevarieerd assortiment 

3 stuks vlees per persoon € 6,60
4 stuks vlees per persoon € 8,60

Compleet verzorgde barbecue
We maken uw barbecue graag com-
pleet. Voor € 3,05 per persoon heeft u 
bruin en wit stokbrood plus naar eigen  
recept bereide satésaus, knoflooksaus en  
bbq-saus. Ook hebben we lekker frisse 
salades. Een combinatie van kartoffel-

salade en fruitsalade is € 4,70 per  
persoon. 

Nóg makkelijker zijn onze volledig  
verzorgde arrangementen. Kijk op de 
website voor informatie.
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Artikel* Prijs Bestelling Artikel* Prijs Bestelling
barbecueworst (v) € 1,96 Midzomernachtsaté (v) € 2,52
Hamburger (r) € 2,03 Biefstukspies (r) € 3,20
Merquezworstje (v) € 2,15 Kipdrumstick (k) € 2,30
Shashlick (v) € 2,47 Knakworstje (v) € 2,21
Venkelworstje (v) € 2,26 Kalfsburger (kalf ) € 2,90
Côte du boeuf (r) € 3,29 Lendebiefstuk (r) € 3,49

Curryspeklapje (v) € 1,85 Lamskotelet (l) € 3,39
Chorizoworstje (v) € 2,50 Gooische meisjes (r) € 3,31
Lentebloem (l) € 2,61 Bentheimer worstjes (v) € 2,56
Kipbarbecueworst met kaas (k) € 2,40 Gerookte casselerrib (v)  € 2,61
Honing spareribs (v) € 1,85 Kipburger (k) € 2,40
Ribeye (r) € 3,70 Entrecote (r) € 3,52
Lamskebab (l) € 2,61 Satéburger (vega) € 2,10
Honey Wings (k) € 1,29 Groenteburger (vega) € 2,17
Bavette (r) € 3,15 Classic Burger (vega) € 2,21
Schouderkarbonade (v) € 1,93 Quinoa Burger (vegan) € 2,30

Extra*
Knoflooksaus € 1,83 Barbecuesaus € 1,83
Rundvleessalade € 1,47 Satésaus huisgemaakt € 1,04
Kartoffelsalade € 0,99 Piri Piri saus € 1,83
Brood & Sauzen-combi € 3,05 p.p. Barbecuesaus € 1,83
Houtskool Jan Dammers 10kg € 19,95 # Echt aanmaak krullen € 4,49 #
Houtskool Jan Dammers 5kg € 10,25 # Kokos Kool briketten 3kg € 9,85 #

Anders

Uw gegevens

Naam

Telefoonnummer

Ophaaldatum + tijd

Barbecue bestellijst
 
Vul hieronder uw bestelling in. We zetten die op het afgesproken tijdstip voor u klaar. 

(r)=rundvlees, (v)=varkensvlees, (l)=lamsvlees, (ka)=kalfsvlees, (k)=kippenvlees

* Alle prijzen zijn in  
euro per 100 gram  
(# is per stuk).
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