
BBQ-populair
- Portie kipsate
- Hamburger
- Barbecueworstje
- Gemarineerd speklapje
 
€ 5,95 p.p.
Compleet verzorgd € 11,95 p.p.
 
Huzarenschotel
gegarneerd met:
- Tomaatje hollandse garnalen
- Gevuld eitje
- Rolletje ham met asperge
- Cervelaat
- Ardennerham met meloen
- Fruit
 
Vanaf 4 personen
€ 7,50 p.p.

Visschotel
gegarneerd met:
- Tomaatje hollandse garnalen
- Gevuld eitje de luxe
- Gerookte zalm
- Gerookte palingfilet
- Rivierkreeftjes

Vanaf 4 personen € 8,50 p.p.

Wij hebben alles in huis waarmee
u de barbecue compleet maakt.

Cateringspecialisten

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.

Cateringspecialisten

Zaak vol Smaak Catering. 
Specialist in buffetten en 

hapjesschotels voor groepen

Zuidhaven 95, 4761 CT Zevenbergen, 
Telefoon 0168 323 403, info@slagerijardon.nl 

www.slagerijardon.nl

Slagerij Ardon

- Heerlijke sauzen
- Stokbrood en kruidenboter
- Wegwerp borden en bestek
- Servetten



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

Zoveel mensen, zoveel wensen... 
Met ons catering-assortiment hebben 
wij daar al rekening mee gehouden!

De lekkerste barbecue
begint bij Slagerij Ardon.
Het adres voor de groeps-bbq.

BBQ-buurt
- Portie kipsaté
- Shaslick
- Gemarineerd speklapje
- Hamburger
- Filetlapje
- Huzarensalade
- Kartoffelsalade
- Rauwkostsalade
- Satésaus
- Barbecuesaus
- Knoflooksaus
- Cocktailsaus
- Vers afgebakken brood
- Eigengemaakte kruidenboter
- Gratis gebruik gas barbecue
- Borden, bestek en servetten
 
Vanaf 15 personen thuis bezorgd
€ 13,95 p.p.

BBQ de Luxe
- Portie kipsaté
- Scampi-spies
- Gemarineerd kipfiletje
- Shaslick
- Lamskoteletje
- Gemarineerd filetlapje
 
€ 9,95 p.p.
Compleet verzorgd € 16,45 p.p.

BBQ Billy Turf
- Portie kipsaté
- Gemarineerde sparerib
- Hamburger
- Shaslick
- Filetlapje
 
€ 8,98 p.p.
Compleet verzorgd € 15,45 p.p.
 

Hapjespan Zevenbergen
- Hotwings
- Spareribjes
- Kipkluifjes
- Indische- en satéballetjes
- Kipsaté-stokjes

75 hapjes voor        
€ 29,95 p.p.

Hapjes/Familiepan 
Zevenbergen
- Hotwings
- Spareribjes
- Kipkluifjes
- Indische- of satéballetjes
- Kipsaté-stokjes

125 hapjes voor           
€ 39,95 p.p.

De Zevenbergse hapjespan is ideaal 
voor feestjes. Zeer makkelijk in 
gebruik en bovenal erg lekker! 
Het enige wat u hoeft te doen is de
elektrische hapjespan 30 minuten 
voor gebruik aan te zetten en 
genieten maar! 

Zevenbergse hapjesschaal. 
- Half gevuld eitje
- Tomaatje gevuld met  
 hollandse garnalen
- Gehaktballetje met garnering
- Kaasblokje met garnering
- Cervelaatpuntje met garnering
- Hamrolletje met asperge
- Gebraden drumstickje
- Komkommertje krabsalade

50 hapjes standaard vanaf        
€ 40,50 per stuk

Zevenbergse hapjesschaal 
’’de luxe’’.
- Half gevuld eitje.
- Tomaatje gevuld met  
 hollandse garnalen
- Cupje krabsalade
- Cupje kip kerrie salade
- Cupje beenham salade
- Gehaktballetje met garnering
- Ragoutbakje filet americain
- Stokbroodje brie
- Stokbroodje paling
- Stokbroodje zalm

50 hapjes luxe       
€ 55,50 per stuk

De cateringservice van Slagerij Ardon is ideaal wanneer u een feestje 
heeft en voor een grotere groep iets lekkers op tafel moet zetten. Met 
onze cateringservice wordt alles voor u geregeld en heeft u er zelf geen 
werk van. Totaal ideaal bij bedrijfsfeesten, buurtfeesten, verenigingsfees-
ten en familiefeesten.

Van hapjesschotels tot complete buffetten
Wij hebben een gevarieerd cateringassortiment. Van heerlijke 
hapjesschotels tot complete warme en koude 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 kwaliteit. 


