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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. 



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. 

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.

Buiten eten is een feest.... Lekker en compleet. Onze BBQ pakketten

Wij maken uw 
BBQ compleet

Optioneel

Dit is als aanvulling te bestellen, de prijs 
vindt u bij de pakketten als compleet:
- Stokbrood en kruidenboter
- Rundvleessalade
- Kartoffel of pasta salade
- Rauwkost salade
-  Satésaus, knoflooksaus, shaslicksaus

-  Wegwerp borden en bestek 
(Zwarte ronden borden met  
zilverkleurig bestek plastic).

 - Porseleinen borden en RVS bestek

Lekker, onze
saladespecialiteiten

Let op: porseleinen borden en rvs 
bestek dienen schoon retour te komen

- 2 stokjes saté
- Hamburger
- Shaslick
- BBQ worstje

5.50

BudgetBBQ 

Per persoon

COMPLEET 12.00Per persoon

Vleesspecialiteiten

- Pepersteak
- 2 stokjes saté
- Solo mio spies
- Haas op stok
- Scampi-spies ( vis)

11.50

StrickstraatBBQ 

Per persoon

COMPLEET 18.00Per persoon

- 2 stokjes saté
- Hamburger
- Pepersteak
- Filet lapje

6.00

PopulairBBQ 

Per persoon

COMPLEET 12.50Per persoon

- Pepersteak
- 2 stokjes saté
- Houthakkersteak kip
- Bistro spies
- Filetlapje gemarineerd

9.00

RaadhuisBBQ 

Per persoon

COMPLEET 15.50Per persoon

- 2 stokjes saté
- Hamburger (rund)
- Shaslick /filetlapje
- Bbq wost of speklapje
- 3 soorten salades: pasta, rundvlees, rauwkost
- Stokbrood en kruidenboter
- Sauzen, saté en knoflook
- 1 gas bbq met gas

11.95

Gouwe BergVERENIGINGSPAKKET

Per persoon

- 2 stokjes saté
- Hamburger (rund) 
- Shaslick
- Hawaï spies
- Golff spies
- Bbq worst
- Speklapje (gemarineerd)

- Kip haasje
- Lange jan

- Vleesfakkel
- Spare rib
- Biefstuk spies
- Haas op stok
- Filet lapje

8.00

LiefhovenBBQ 

Per persoon

COMPLEET 14.50Per persoon

Kies 4 soorten vlees voor een vast 
bedrag per persoon. Keuze uit:

6.50

1.00

1.00

Per persoon

Per persoon

Per persoon

Gaat u met een gezelschap eten dat groter is 
dan 8 personen maak dan gebruik van ons 
verenigingspakket:

De gas bbq dient schoon retour 

te komen. Indien u dit niet wenst dan 

kan deze ook vuil retour en komen er 

€ 25.00 schoonmaakkosten per bbq bij.

Optioneel
-  Wegwerp borden en bestek 

(Zwarte ronden borden met  
zilverkleurig bestek plastic).

1.00Per persoon

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

- 1 stokje saté
- Hamburger
- Grillspies
- Marsmallow spies

4.50Per persoon

CalimeroBBQ 


