
BBQAandacht voor lekker!

Uw barbecuespecialist. Dé vakman in lekker!

Slagerij Hasper
Hoofdstraat Winsum 13, Winsum, Telefoon 0595 - 444322 

www.slagerijhasper.nl, info@slagerijhasper.nl

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 bij 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. 



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

Ons barbecue-assortiment Ons barbecue-assortiment

Wij maken uw 

BBQ compleet

Wij hebben alles in huis waarmee 

u de  barbecue compleet maakt. 

- Heerlijke sauzen

- Stokbrood en kruidenboter

- Wegwerp borden en bestek

- Servetten

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 op de barbecue. Buiten eten is 

een feest!  Als barbecuespecialist hebben wij 

een zeer compleet aanbod lekkere producten 

en specialiteiten voor de barbecue. Wij 

kunnen u alles over de bereiding van het vlees 

vertellen, maar we geven u ook graag enkele 

tips om uw barbecue op eenvoudige wijze 

nog aantrekkelijker te maken. Want met de 

juiste sfeer, smaakt buiten alles naar meer. 

De barbecuepakketten van De Zaak vol 

Smaak zijn lekker en compleet. Wij hebben 

voor elke smaak en in elke prijsklasse een 

compleet pakket. Lekker handig. Het vlees 

wordt naar wens verpakt of opgemaakt op 

schalen. Wilt u zelf een pakket samenstellen 

of heeft u speciale wensen, dan kunt u 

daarvoor altijd bij ons terecht. Wij zorgen 

er samen met u voor dat wij uw wensen 

vertalen naar de lekkerste producten voor 

een geslaagde barbecue. 

Buiten eten is een feest...

Lekker en compleet. 
Onze BBQ pakketten

BBQ Basis 
- gemarineerde karbonade
- satéstokje
- hamburger
- shaslick
- braadworst
Per persoon  6,25  ...............st.

BBQ Kids
- satéstokje
- hamburger
- barbecueworstje
Per kind  2,95  ...............st.

BBQ Medium 
- gemarineerde varkensfilet
- hawaïspies
- tapasspies
- gemarineerde kipfilet
- pepersteak
Per persoon  7,50  ...............st.

BBQ Large
- Parmasteak
- kip Piri-Piri spies
- gemarineerde varkensfilet
- runderhamburger
- gemarineerde kipfilet
- satéstokje
Per persoon  8,50  ...............st.

Vegetarisch pakket
- hamburger  
- groenteschijf 
- Javaanse schijf 
- wrap  
- shaslick  
- groente spies 
Aantal personen   ....................

 Huur gasbarbecue en gas  
incl. schoonmaakkosten per  
barbecue € 24,95

BBQ Compleet
- 5 soorten vlees
- salade naar keuze
- stokbrood met kruidenboter
- diverse sauzen
- vruchtencocktail
- borden en bestek
- gasbarbecue en gas
Per persoon  15,50  ...............st.
Per kind  8,50  ...............st.
(3 soorten vlees)

Opgemaakte salades
- Rundvlees 
- scharrelei  
- koude schotel  
- kartoffel  
- huzaren   
- kip-kerrie 
Per persoon    5,49  ...............st.

Zalmsalade
Per persoon  6,95  ...............st.

Rauwkostsalades/
pastasalades
vanaf 1,49 per 100 gram

Vis pakket 
- zalm spies 
- garnalenspies 
- zalmmootjes  
- tilapiafilet 
Aantal personen   ....................
 

Uw gegevens:

Sauzen
- knoflooksaus   ....................
- satésaus   ....................
- zigeunersaus   ....................
- joppiesaus   ....................
- cocktailsaus   ....................
- Piri-Piri saus   ....................
- barbecuesaus   ....................
- ravigottesaus   ....................

Los te verkrijgen
- stokbrood en kruidenboter 
- borden en bestek

Naam:

Adres:

Plaatsnaam:

Telefoon:

Afhaaldatum/tijd:  

E-mail adres:

Lekker, onze
saladespecialiteiten

Onze salades maken uw BBQ 
compleet.  Bereid met de lekkerste ingrediënten. Verkrijgbaar als portie, maar ook als complete saladeschotel. Wat u wenst.


