
Terneuzensestraat 21, 4543 BM Zaamslag
Telefoon algemeen:  (0115) 43 13 78

Telefoon/WhatsApp Kaylee: 06 51 41 85 85 
info@slagerijgeelhoedt.nl

www.cateringzaamslag.nl, www.slagerijgeelhoedt.nl

Zaak vol Smaak  Cateringspecialist
Slagerij John Geelhoedt

Gedurende het hele jaar kunnen 
barbecue producten worden besteld.* 

* Buiten het zomerseizoen te bestellen vanaf 6 personen.

Catering Zaamslag



Cateringspecialisten

Specialist in hapjesschotels, 
barbecue en buffetten voor 

ieder soort feestje.

Catering Zaamslag



Ideaal voor ieder soort feestje!

Heeft u binnenkort een feestje? 
Met onze cateringservice zet u 
gegarandeerd iets lekkers op tafel...

Van hapjesschotels tot complete buffetten
Wij hebben een gevarieerd cateringassortiment. Van heerlijke hapjesschotels tot 
complete koude/warme buffetten. Wij kunnen onze service dus exact afstemmen op 
uw wensen en uw feestje.

Alles wordt ambachtelijk gemaakt
Bijzonder aan onze producten is dat wij alles ambachtelijk maken in eigen keuken. Met 
de lekkerste en meest verse ingrediënten. Daarmee zet u niet alleen variatie, maar ook 
gegarandeerd iets lekkers op tafel.

Wij adviseren u graag
Heeft u binnenkort een feestje? Wij helpen u graag bij het samenstellen van de 
catering, zodat u uw gasten verrast met de lekkerste huisgemaakte producten van 
Catering Zaamslag. 

Bestellen
Wilt u een offerte? Geen probleem. U kunt aangeven wat uw wensen zijn en wij 
maken voor u een offerte. Graag zien wij uw bestelling vroegtijdig tegemoet om er 
alle aandacht aan te kunnen geven en teleurstellingen te voorkomen.

De cateringservice van Slagerij John Geelhoedt is ideaal wanneer u een feestje heeft en 
voor een grotere groep iets lekkers op tafel wilt zetten. Met onze cateringservice wordt 
alles voor u geregeld en heeft u er zelf geen werk van.  
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Warm voorgerecht 
 • Groente- of tomatensoep 
 
Hapjes assortiment 
 • Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes 
 • Achterham met asperges 
 • Rookvlees met kruidenkaas 
 • Serranoham met meloen 
 • Pepercervelaat met frisse salade 
 • Diverse wraps 
 
Salades 
 • Brunchsalade 
 • Scharrelsalade 
 • Pastasalade 
 
Warme gerechten 
 • Gebraden drumsticks 
 • Gegrilde spareribs 
 • Babi Pangang 
 • Krieltjes 
 • Nasi 
 
Bijgerecht 
 • Luxe slamix 
 • Vers afgebakken stokbrood 
 • Kruidenboter 
 

Vanaf 15 personen  
Per persoon

 • Brunchsalade 
 • Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes 
 • Boeren achterham met asperges 
 • Serranoham met meloen 
 •  Gebraden drumsticks
 • Gevulde tomaat met vissalade 
 • Gevulde peren en perziken 
 •  Vers afgebakken stokbrood,  

kruidenboter en  
3 toastsalades (naar keuze)

Vanaf 10 personen  
Per persoon

 • Brunchsalade 
 • Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes 
 • Serranoham met meloen 
 • Vleeswaren-mix  
 • Gebraden drumsticks 
 • Stuk grove of fijne paté 
 •  Vers afgebakken stokbrood,  

kruidenboter en   
3 toastsalades (naar keuze) 

Vanaf 10 personen  
Per persoon

Koude gerechten 
 • Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes 
 • Gevulde wraps met zalm, kruidenkaas en sla 
 • Gevulde wraps met Zaamslags ham, beenhamsaus en sla 
 • Serranoham met meloen 
 • Visschotel 

Salades 
 • Brunchsalade 
 • Scharrelsalade 
 
Warme gerechten 
 • Gebraden drumsticks
 • Kipsaté met pindasaus
 • Varkensrollade met saus (naar keuze)
 • Aardappelgratin
 • Gekruide rijst
 
Bijgerecht 
 • Vers afgebakken stokbrood 
 • Kruidenboter

Vanaf 15 personen  
Per persoon

Reuzenhoek

Steenovens

‘t Veer

De Griete

Overheerlijke buffetten

31,00

29,00

20,0016,50



Koude gerechten 
 • Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes 
 • Gevulde tomaatjes met vissalade 
 • Serranoham met meloen 
 • Gevulde peren en perziken  
 • Diverse wraps 
 
Salades 
 • Brunchsalade 
 • Scharrelsalade 
 • Pastasalade 
 
Warme gerechten 
 • Warme beenham
 • Gegrilde spareribs
 • Warme kip met saus (naar keuze)
 • Krieltjes
 • Gekruide rijst
 
Bijgerecht 
 • Vers afgebakken stokbrood 
 • Kruidenboter
 

Vanaf 15 personen  
Per persoon

Bourgondisch Buffet

27,50
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Koude gerechten 
 • Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes 
 • Gevulde tomaatjes met vissalade 
 • Serranoham met meloen 
 
Hapjes assortiment 
 • Pepercervelaathoorntje 
 • Grootmoeders eitje 
 • Ham-asperge rolletje 
 • Diverse wraps 
 
Salades 
 • Brunchsalade 
 • Scharrelsalade 
 
Warme gerechten 
 • Gebraden kippenpoten
 • Gegrilde spareribs
 • Kipsaté met pindasaus
 • Krieltjes
 • Gekruide rijst
 
Bijgerecht 
 • Vers afgebakken stokbrood 
 • Kruidenboter
 

Vanaf 15 personen  
Per persoon

Slagerij Geelhoedt Buffet

27,50

3 stamppotten naar keuze
 • Witlof 
 • Hutspot 
 • Rode kool 
 • Boerenkool 
 • Spruitjes
 • Zuurkool
 
Diverse vleesgerechten
 • Rookworst 
 • Gebraden gehaktballetjes in jus 
 • Boeuf Bourguignon 
 • Gebakken spekjes 
 
Overig
 • Stoofperen 
 • Dit buffet is inclusief borden 
 en bestek
 
 

Vanaf 20 personen  
Per persoon

Stamppotten Buffet

18,50

Onze pakketten zijn ter inspiratie voor u. Iets 
toevoegen, weglaten of wijzigen is mogelijk. Ook 
het zelf samenstellen van een buffet koud/warm 
is uiteraard ook mogelijk. Hieronder hebben wij 
nog opties vermeld die u wellicht miste.

 • Luxe zalmsalade 
 • Soep naar keuze 
 • Vispannetje 
 • Tongrolletjes in saus
 • Champignon hachee (vegetarisch)
 • Vegetarische lasagne 
 • Groente ratatouille met zoete aardappel (vegetarisch)
 • Haricots verts omwikkeld met spek
 • Luxe broodjes buffet (diverse soorten mini broodjes  
 met luxe kruidenboter) 
 

Deze producten zijn te bestellen 
vanaf 15 personen



Afleveren buffet
Het moment waarop wij een buffet afleveren, wordt 
altijd in overleg met u gedaan. Onze gerechten leveren wij 
kant-en-klaar af. Dit houdt in dat de koude gerechten/
hapjes worden voorzien van opscheplepels of eventueel 
ander toebehoren. De warme gerechten worden warm 
afgeleverd in een chafing dish of in warmteboxen.

Wij stellen het buffet al voor u op, zodat u en uw gasten daar zelf niets meer aan hoeven te doen. U hoeft alleen 
tafelruimte beschikbaar te stellen.  Heeft u niet genoeg tafelruimte? Geen Probleem! Wij hebben extra tafels in verhuur 
of bruikleen. Om het echt helemaal gemakkelijk voor u te maken kunnen wij ook borden en bestek verzorgen.  
Onze doelstelling is om onze gerechten zo vers mogelijk bij u af te leveren, om zo een hoge kwaliteit te behalen.  

Wellicht heeft u of één van uw gasten vegetarische/allergenen wensen. Ook hiervoor hebben wij natuurlijk 
geschikte en smaakvolle gerechten. Op aanvraag leveren wij een allergenen lijstje en vervangende producten.

Speciale wensen

Verzorgen van 
een buffet

Het is natuurlijk ook mogelijk dat wij het buffet serveren 
aan u en uw gasten. Indien mogelijk nemen wij zelf tafels 
mee om het buffet op te presenteren. Vanaf deze tafels 
zullen wij de gerechten (zowel warm als koud) opscheppen 
en uw gasten te woord staan. Het bijvullen van de schalen 
en het stokbrood doen wij dan uiteraard ook. 

Personeel
30-50 personen:   

2x bedieningsmedewerkers

51-70 personen:   

3x bedieningsmedewerkers

Meer dan 71 personen:  

4x bedieningsmedewerkers

Prijzen
Maandag t/m zaterdag:   

€50,- per bedieningsmedewerker

Zondag:     

€75,- per bedieningsmedewerker
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Voor alle hapjes geld een  

minimale afname van 8 stuks.

Rugzakje
Rauwe ham gevuld met paté    

Pepercervelaat rolletje
Pepercervelaat gevuld met  
farmersalade

Grootmoeders eitje
Stukje gekookte ei, verpakt  
in ambachtelijk rookvlees

Ham-monchou rolletje
Heerlijke achterham gevuld  
met monchou

Geldbuideltje
Ambachtelijk rookvlees  
gevuld met paté

Boterhamworst rolletje
Augurk opgerold in  
boterhamworst

Gevuld eitje
Een echt klassiek gevuld eitje

Zaamslagenaartje
Gehaktballetje uit eigen keuken

Frisse  serranoham
Een spiesje met serranoham 
en meloenbolletjes

Filet taartje
Ragoutbakje bedekt met een 
toef heerlijke filet Americain

Komkommer met een toef
Komkommerschijfje met een  
toef filet Americain 

Rosbief rolletje
Rosbief opgerold met pesto  
en rucola 

Luxe ham rol
Rauwe ham opgerold  
met pesto en rucola 

Mozzarella spiesje
Spiesje met mozzarella,  
tomaat en basilicum

Ham-asperge rolletje
Kleine asperges gerold in  
kloosterham 

Gevuld tomaatje
Tomaatje gevuld met Noordzee-, 
 ei- of farmersalade

Kipsaté spiesje
Klein spiesje met gegaarde kipsaté  
en een lekkere marinade

Amuse glaasje garnaal
Klein glaasje gevuld met een klassieke
garnalencocktail

Amuse glaasje serranoham
Klein glaasje gevuld met tomaat, pesto, 
mozzarella, sla en fijne reepjes ham

Gevulde wraps
 • Kipfilet, pesto, sla
 • Zaamslagse ham, beenhamsaus, sla
 • Zaamslagse ham, kruidenkaas, sla
 • Gerookte zalm, kruidenkaas. sla
 • Rosbief, filet American, Parmezaanse kaas

Prijs per stuk
1,30

Diverse lekkere hapjes en wraps
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Onze overheerlijke hapjesschotels
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 • Grillworst
 • Grillworst met kaas
 • Kookworst
 • Leverworst
 • Blokjes kaas
 • Zaamslagenaartjes
 • Boerenmetworst
 • Gehaktbrood

60 hapjes voor

 • Mini-kipsateetjes
 • Gevulde eitjes
 • Rugzakjes
 • Luxe gevulde wraps ( 2 soorten)
 • Pepercervelaat rolletjes
 • Zaamslagenaartjes
 • Grootmoeders-eitjes
 • Ham-asperge rolletjes
 • Boterhamworst rolletjes

75 hapjes voor

 • Ovenspek
 • Gehaktbrood
 • Mini-kipsateetjes 
 • Ham-asperge rolletjes
 • Pepercervelaat rolletjes
 • Blokjes kaas
 • Geldbuideltjes

50 hapjes voor

 • Gevuld snoeptomaatjes
 • Luxe gevulde wraps ( 2 soorten)
 • Rugzakjes
 • Gevulde eitjes
 • Grootmoeders eitjes
 • Mini-kipsateetjes
 • Zaamslagenaartjes
 • Boeren-ei salade in een glaasje
 • Luxe hamrolletjes

Prijs per persoon

35,00

85,00

45,00

11,00

Hapjesschotel Geelhoedt

Hapjesschotel Zaamslag

Hapjesschotel Slagertje

Hapjesschotel feest

Minimaal vanaf 6 personen



 • Pain d’Ardenne
 •  Blokjes ovenspek met  

boerinnen-mosterd
 • Kipsateetjes
 • Droge worst
 • Serranoham
 • Gehaktbrood
 • Blokjes kaas
 • Zaamslagenaartjes

Prijs per persoon Prijs per persoon Prijs per persoon

 •  Blokjes ovenspek met  
boerinnen-mosterd

 • Kipsateetjes
 • Droge worst
 • Gehaktbrood
 • Zaamslagenaartjes 
 • Blokjes kaas
 • Pain d’Ardenne
 • Serranoham
 • Slagers achterham
 • Huisgemaakte rauwe ham

 •  Pain d’Ardenne
 •  Blokjes ovenspek met 

boerinnen-mosterd
 •  Kipsateetjes
 •  Droge worst
 •  Serranoham
 •  Gehaktbrood
 •  Blokjes kaas
 •  Zaamslagenaartjes
 •  Knapperige stokbroden,  

kruidenboter en 3 toast salades 
naar keuze.

Tapasschotel + 
smeersels + 
stokbrood

Tapasschotel + 
Charcuterie

Tapasschotel 
Geelhoedt

8,50 11,00 11,00
Minimaal vanaf 6 personen Minimaal vanaf 6 personen Minimaal vanaf 6 personen

Hapklare tapasschotels
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Met de Partypan zet u zonder moeite heerlijke warme hapjes op tafel. 
U hoeft alleen maar de stekker in het stopcontact te steken en na 20 minuten 
zijn de hapjes warm en kunt u smullen. 

Partypannen

Standaard Royaal

Dit pakket bevat 140 hapjes 
verdeeld over 6 soorten:
 • Spareribs
 • Kipkluifjes
 • Gehaktballetjes (2 soorten)
 • Kippeling
 • Grillworst
 • Inclusief saus
 

Prijs per pan
Borg: € 20,00

Dit pakket bevat 70 hapjes 
verdeeld over 5 soorten:
 • Kipsaté
 • Kipkluifjes
 • Spareribs
 • Varkenshaaspuntjes
 • Gehaktballetjes (2 soorten)
 • Inclusief saus

Prijs per pan
Borg: € 20,00

Compleet:
 • Brunchsalade
 • Kartoffelsalade
 • Stokbrood met kruidenboter

Per persoon 67,50 45,00 5,00

Maak uw Party-
pan compleet!



Lekker barbecueën begint bij 
‘de specialist’ Slagerij John Geelhoedt

Wat is er nu lekkerder dan met elkaar te genieten van een heerlijk stukje vlees van de barbecue 
met wat lekkere bijgerechten. Wat ons betreft zijn het dé ingrediënten om te genieten van het 
barbecueseizoen. Wij hebben voor ieder wat wils in de toonbank, of je nu met zijn tweeën of met 
een groep gaat barbecueën. Kies je voor kant-en-klare pakketten of ga je de uitdaging aan een mooi 
stuk groot vlees op de barbecue te bereiden. Wat het ook wordt, bij ons bent u op het juiste adres. 
Samen maken we er een buitengewoon smakelijk eet-feestje van!

Heeft u speciale wensen, bespreek ze met ons!
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BBQ-pakketten

Hartelijke groet,
Team Slagerij John Geelhoedt 

Prijs per pakket Prijs per pakket

 •  BBQ-worst
 • BBQ-hamburger 
 •  Slagers shaslick
 •  Portie saté
 •  Brunchsalade
 •  Kartoffelsalade
 •  Frisse BBQ-salade 

 •  Komkommers
 •  Tomaten
 •  Satésaus
 •  Knoflooksaus
 •  Streetsaus
 •  Stokbrood
 •  Kruidenboter

 •  Slagers shaslick
 •  Gemarineerde karbonade
 •  Sparerib
 •  Portie saté
 •  BBQ-worst
 •  Brunchsalade
 •  Kartoffelsalade
 •  Frisse BBQ-salade 

 •  Komkommers
 •  Tomaten
 •  Satésaus
 •  Knoflooksaus
 •  Streetsaus
 •  Stokbrood
 •  Kruidenboter

13,50 17,50

BBQ Populair

Alleen vlees compleet 7.50

BBQ de Luxe

Alleen vlees compleet 11.50
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BBQ Bourgondisch BBQ De Veelvraat

Alleen vlees compleet 12.50 Alleen vlees compleet 14.50

 • Rundvlees hamburger
 • Sparerib
 • Kiphouthakkerssteak
 • Rundersteak
 • Varkenshaasspies 
 • Brunchsalade
 • Kartoffelsalade
 • Frisse BBQ-salade 

 • Lamskotelet
 • Entrecôte puur 
 • Kalkoenbiefstuk green spices 
 • Zalmpakketje
 • Grillhaas 
 • Brunchsalade
 • Kartoffelsalade
 • Frisse BBQ-salade 

Prijs per persoon Prijs per persoon

 • Komkommers
 • Tomaten
 • Satésaus
 • Knoflooksaus
 • Streetsaus
 • Stokbrood
 • Kruidenboter

 • Komkommers
 • Tomaten
 • Satésaus
 • Knoflooksaus
 • Streetsaus
 • Stokbrood
 • Kruidenboter

18,50

BBQ Vegapakket

Alleen vlees compleet 7.00

 • Fakkelbrood
 • Linzenburger
 • Gevulde paprika
 • Vega BBQ-worst
 • Scharrelsalade
 • Kartoffelsalade
 • Frisse BBQ-salade 

Prijs per persoon

 • Komkommers
 • Tomaten
 • Satésaus
 • Knoflooksaus
 • Streetsaus
 • Stokbrood
 • Kruidenboter

13,50

BBQ Vispakket

Alleen vega compleet 7.00

 • Scampispies
 • Gemarineerde zalm
 • Vispakketje met diverse  
 soorten vis
 • Scharrelsalade
 • Kartoffelsalade
 • Frisse BBQ-salade 

Prijs per persoon

 • Komkommers
 • Tomaten
 • Satésaus
 • Knoflooksaus
 • Streetsaus
 • Stokbrood
 • Kruidenboter

13,50

21,00

BBQ Bengel

 • BBQ-hamburger
 • BBQ-worst
 • BBQ-drumstick of frikandel 

Prijs per persoon 3,00



Alles voor een geslaagde barbecue

Onze Express-pakketten zijn speciaal, door ons team, geselecteerde pakketten en worden geleverd 
vanaf 10 personen. De BBQ-Express van Slagerij John Geelhoedt is op basis van de All-in-formule.

De Express All-in formule: 
-  Gebruik BBQ
- Gasfles
- Stevig kunststof borden
- Stevig kunststof bestek
- Servetten
- Alles wordt gebracht en opgehaald   
 (straal 10km)
- BBQ hoeft u niet schoon te maken

Wat kunt u allemaal verwachten:
- Barbecuevlees
- Salades
- Sauzen
- Tomaten 
- Komkommers
- Stokbrood en kruidenboter
- Het vlees, de salades en sausjes   
 worden geleverd in een koelbox 

 • Portie saté
 • BBQ-worst
 • Slagers hamburger
 • BBQ-drumstick
 • Brunchsalade
 • Kartoffelsalade
 • Frisse BBQ-salade 
 • Komkommers
 • Tomaten
 • Satésaus
 • Knoflooksaus
 • Streetsaus
 • Stokbrood
 • Kruidenboter
 • All-in formule 

Prijs per persoon Prijs per persoon Prijs per persoon

 • Slagers shaslick
 • Slagers hamburger
 • Sparerib
 • Kipbrochette
 • Brunchsalade
 • Kartoffelsalade
 • Frisse BBQ-salade 
 • Komkommers
 • Tomaten
 • Satésaus
 • Knoflooksaus
 • Streetsaus
 • Stokbrood
 • Kruidenboter
 • All-in formule

 • Varkenshaasspies
 • Rundersteak
 • Gemarineerde kipfilet
 • BBQ-worst
 • Scampispies 
 • Brunchsalade
 • Kartoffelsalade
 • Frisse BBQ-salade 
 • Komkommers
 • Tomaten
 • Satésaus
 • Knoflooksaus
 • Streetsaus
 • Stokbrood
 • Kruidenboter
 • All-in formule 

BBQ Express 1 BBQ Express 2 BBQ Express 3

17,50 19,00 20,00
Vanaf 10 personen Vanaf 10 personen Vanaf 10 personen
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 • 20 Porties saté
 • 20 BBQ-hamburgers
 • 20 BBQ-worsten
 • 20 Gemarineerde speklapjes
 • 20 Gemarineerde kipfilets
 • Brunchsalade
 • Kartoffelsalade
 • Frisse BBQ-salade 
 • Slamix met tomaat en 
 komkommer
 • Satésaus
 • Knoflooksaus
 • Streetsaus
 • Stokbrood
 • Kruidenboter
 • All-in formule 

Prijs per pakket

(15,00 p.p.) (20,00 p.p.) (25,00 p.p.)

Prijs per pakket Prijs per pakket

 • 12 Porties saté
 • 12 Rundersteaks
 • 12 BBQ-worsten
 • 12 Slagers shaslicks
 • 12 Spareribs
 • 12 Slagers hamburgers
 • 12 Scampispiezen
 • 12 Gemarineerde kipfilets
 • Brunchsalade
 • Kartoffelsalade
 • Frisse BBQ-salade 
 • Slamix met tomaat en   
 komkommer
 • Satésaus
 • Knoflooksaus
 • Streetsaus
 • Stokbrood
 • Kruidenboter
 • All-in formule 

 • 15 Entrecotes (125gram)
 • 15 Slagers hamburgers
 • 15 Grillhaasjes 
 • 15 Lamskoteletten
 • 15 Kipbrochettes
 • 15 Pulled pork 
 • Brunchsalade
 • Pastasalade
 • Coleslaw
 • Slamix met tomaat en   
 komkommer
 • 3 luxe sauzen
 • Hamburgerbroodjes
 • Pulled pork broodjes
 • Stokbrood en kruidenboter
 • All-in formule 

Express 
groepspakket 

Casual

Express 
groepspakket 

Royaal 

Express 
groepspakket 

Exclusief 

375,00 400,00 500,00

Onze Express-groepspakketten

Voor 20 personenVoor 20 personenVoor 25 personen



BBQ-feestje op maat: 
Slagers komen bakken!

Lekker relaxed BBQ-en met een groot 
aantal gasten? Naast de verschillende BBQ-
pakketten kunt u, als extra service, ook onze 
slagers het vlees voor u laten bereiden.

De slagers voorzien u en uw gasten van de 
lekkerste stukjes gegrild vlees, ook zorgen 
ze dat de salades, sauzen en stokbrood 
verzorgd/bijgevuld worden. Een BBQ duurt 
ongeveer 2 uur. Wij zullen ongeveer 3 uur 
lang aanwezig zijn om de BBQ’s op te bouwen 
en alles weer op te ruimen.

BIJ EEN BBQ-PAKKET VANAF € 400,00
KUNT U DE SLAGERS MEE BESTELLEN.

Wilt u gebruik maken van onze relax-modus, dan hebben we hier de volgende regels:

RELAX
Modus

Personeel
Tot 30 personen:   
Komen er altijd 2 slagers mee

31 tot 50 personen:   
Komen er altijd 3 slagers mee

51 tot 80 personen:  
Komen er altijd 4 slagers mee
81 en meer of in overleg.

Prijzen
Maandag t/m zaterdag:   
€50,- per slager

Zondag:     
€75,- per slager
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Vergeet een BBQ-feestje zoals u die gewend bent, 
want wij van Catering Zaamslag willen u graag 
kennis laten maken ons BBQ-Diner!

De bedoeling van ons BBQ-Diner is dat u zelf helemaal 
niets hoeft te doen. U kunt lekker genieten van eten, 
drinken en uw gezelschap. Het BBQ-Diner bestaat uit 
verschillende gangen en deze gaan wij voor u uitserveren. 
Zelf hoeven u en uw gasten dus niets te doen. Borden 
en bestek nemen wij ook mee. Uiteraard kunt u gebruik 
maken van de voorgestelde menu’s, maar u kunt deze 
ook zelf samenstellen. Bij interesse is het mogelijk een 
offerte op maat te ontvangen.

Wij zorgen voor het eten en u zorgt voor de drank en 
de locatie. Doordat wij verschillende BBQ’s gebruiken, 
onder andere een Yakiniku en ook werktafels meenemen, 
hebben wij veel ruimte nodig Heeft u geen locatie, dan 
denken wij graag over een geschikte gelegenheid met u 
mee. 

Wij verzorgen 
een BBQ-Diner 
vanaf 25 personen. 

Prijzen starten 
per persoon vanaf

•  Prijzen zijn inclusief; porseleinen borden 
en bestek, huur BBQ’s, kolen, pellets, gas, 
bedieningsmedewerkers, schoonmaak.

•  De duur van het BBQ-Diner zal  
2 uur bedragen, zodat u rustig kan  
eten en genieten.

BBQ-Diner

30,00

RESERVEER
UW BBQ-DINER  

TIJDIG OM  
TELEURSTELLING  
TE VOORKOMEN.

Alles voor een geslaagde barbecue 
vindt  u bij De Zaak vol Smaak



Onze 3 samengestelde BBQ-Diners
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Geelhoedt-burger
 •  Tijgerbroodje met 100% 

rundvleesburger, sla, 
komkommer, verse uitjes, fijn 
gehakte augurk en burgersaus

 •  Geserveerd op een bordje van 
suikerriet

Kip-steak
 •  Lekker stukje kipfilet met een 

gepofte aardappel en slamix
 •  Geserveerd op een porseleinen 

bord 

Sparerib
 •  Spareribs op de wijze van 

Geelhoedt met saus en frisse 
brunchsalade

 •  Aan tafel geserveerd

Prijs per persoon Prijs per persoon Prijs per persoon

Varkenshaasspies 
 •  Sappige vleesspies met olijfolie, 

pittige saus, champignons en 
brood

 •  Geserveerd op een porseleinen 
bord 

Runder entrecote 
 •  Mooi stukje pure entrecote, 

krieltjes, steaksaus en frisse 
brunchsalade

 •  Geserveerd op een porseleinen 
bord

Chicken Shoarma Bun
 •  Broodje met kipshoarma, saus 

en sla
 •  Aan tafel geserveerd

Berloumi-burger
 •  Tijgerbroodje met berloumi kaas, 

ontbijtspek, sla en tomaat
 •  Geserveerd op een bordje van 

suikerriet

Mexicaanse kippendijtje 
 •  Lekker stukje kippendij met een 

gepofte aardappel en slamix
 •  Geserveerd op een porseleinen bord

Varkens-grillhaas
 •  Mooi gemarineerd stukje 

varkenshaas met frisse brunchsalade, 
saus en haricots verts met spek

 •  Geserveerd op een porseleinen bord  

Scampispies
 • Scampispies op Spaanse wijze 
 • Aan tafel geserveerd

BBQ-Diner 
‘Starter’ 

BBQ-Diner 
‘The next level’

BBQ-Diner 
‘never enough’

30,00 35,00 40,00


