
BARBECUE

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

Wij hebben volop variatie

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. 

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 ons naar de mogelijkheden 

zodat uw barbecue een feest wordt met de 

kwaliteit van De Zaak vol Smaak.

Tips voor de echte buitenkoks:

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 bereidt kan worden. 

Wij kunnen het  compleet  verzorgen!

Het adres voor de
groeps barbecue wilt u eens iets anders 

op de barbecue? Lekker... 
Grootvlees op de bbq. 

Specialiteiten

Raadhuisstraat 17, 5981 BA Panningen, telefoon: 077 306 0136
info@slagerijphilipsen.nl, www.slagerijphilipsen.nl

  
Slagerij John Philipsen



Buiten eten is een feest! Lekker en compleet. Onze BBQ-pakketten 
met ons uitgebreide barbecue-assortiment kunt u naar wens uw eigen 
barbecue samenstellen. Alle producten zijn van ambachtelijke kwaliteit 
en supermals. Vertrouwde kwaliteit van De Zaak vol Smaak!

Barbecue pakketten

Ons assortiment

Salades & sauzen

Catering & verhuur

Zelf samenstellen

Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.

Barbecueworst     p.st.  1,30
Gekruid speklapje  p.st.  1,40
Hamburger  p.st.  1,20
Bierburger XXL  p.st. 1,85
Engelse sausijs  p.st.  1,20
Globe spies  p.st.  1,50
Kinder spies  p.st.  1,20
Varkens shaslick  p.st.  1,90
Varkenshaas saté  p.st.  2,80
Kip saté  p.st.  2,00
Kip french  p.st  2,00
Gem. hamlap  p.st.  1,80
Gem. halslap  p.st.  1,80
Gem. filetlap/souvlaki steak  p.st.  2,10
Gem. kipfilet  p.st.  1,90
Gem. rosbief  p.st.  2,80
Bief argentinaspies  p.st.  2,80
Spaakham  100 gr.  1,35
Spare-ribs  100 gr.  1,50
Drumstiks gegaard  100 gr.  1,35
Zalmspies exclusief p.st.  4,50
Garnaalspies  p.st.  2,75
Botervisspies  p.st.  2,75
Tilapiafilet  p.st. 2,75

Huisgemaakte huzarensalade  100 gr.  0,95
Pastasalade 100 gr.  0,95
Aardappelsalade  100 gr.  0,95
Fruitsalade en rauwkost  100 gr.  1,30 

Knoflooksaus  100 gr.  1,00
Cocktailsaus  100 gr.  1,00
Zigeunersaus  100 gr.  1,00
Satésaus  100 gr.  1,00
Smulsaus  100 gr.  1,00
Stroganoffsaus  100 gr.  1,30

Huur barbecue  22,00
Huur koekenpan  22,00

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.

Per persoon Per persoon Per persoon

- Barbecueworst
- Gem. kipfilet
- Gem. filetlap
- Gem. rosbief

8.10Per persoon

- Barbecueworst
- Hamburger
- Gem. hamlap
- Varkens shaslick

6.40Per persoon

- Barbecueworst
- Hamburger
- Gekruid speklapje
- Gem. kipfilet

6.00

Standaard Populair De LuxeBBQ BBQ BBQ 

Per persoon

- Kinder spies
- Barbecueworst
- Hamburger gegaard

3.90Per persoon

- Gem. rosbief
- Kip french spies
- Gem. filetlap
- Zalm spies

11.40Per persoon

- 3 soorten saus
- 3 soorten rauwkost
- Fruit
-  Huzarensalade
-   Aardappel- of  

pastasalade

- Stokbrood
- Kruidenboter

Vanaf 6 personen

7.00Per persoon

8.30Per persoon

- 150 gram spareribs
- Gem. speklap
- XXL spies
- Gem. rosbief
- Gem. Halslap
- Bierburger

Vanaf 20 personen 
(4 stukken 
vlees p.p. )

Vanaf 6 personen

8.15Per persoon

XXL -pakket Keokepan De KoekenpanBBQ BBQ BBQ 

Exclusief Bambino toebehorenBBQ BBQ BBQ 

7.00Per persoon

- Saus
- Roerbakgroenten
- Krielaardappeltjes
- Stokbrood
- Kruidenboter

- Shoarmareepjes
- Varkensreepjes
- Bief reepjes
- Kip reepjes
- Engelse worstjes


