
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

Slagerij Jan en Geertje van der Bijl

info@slagerijvanderbijl.nl 
www.slagerijvanderbijl.nl

Kerkstraat 74, 9285 TB Buitenpost 
Telefoon 0511-544566 

Voorstraat 86, 9291 CM Kollum 
Telefoon 0511-451199



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

BBQ All-inn Maak het  compleet

Zelf samenstellen

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

3, 4 of 5 stukjes vlees per persoon

Keuze uit:
- 2 stokjes saté
- BBQ hamburger
- Shaslick of Hawaïspies
- BBQ braadworst of kipdrumstick
- Gemarineerd filetlapje
- Golfspies
- Gemarineerd speklapje
- Sparerib
- 3 soorten saus
- Huissalade
- Rauwkostsalade
- Stokbrood en kruidenboter
- Borden, mes, vork (eenmalig gebruik)
- Gasbarbecue, geschikt voor het aantal   
 opgegeven personen

Vanaf 10 personen Barbecuebenodigdheden/bruikleen BBQ’s
Bruikleen BBQ’s alleen mogelijk bij afname 
vleesproducten!

RVS Barbecue
Inclusief gas voor 10-25 pers.

Grote koekenpan
Inclusief gas voor 20-30 pers.

Grote BBQ wagen
Inclusief gas voor 40-50 pers.

Statafel
Per stuk

Schoonmaken BBQ’s
Per stuk

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.

- 2 stokjes saté
- 1 schouderkarbonade gemarineerd
- 1 BBQ hamburger
- 1 BBQ braadworst

- 1 kinderspies
- 1 BBQ hamburger
- 1 BBQ braadworst

- 1 karbonade gemarineerd
- 1 BBQ hamburger
- 1 Saté
- 1 Shaslick
- 1 BBQ braadworst of speklapje

-  Incl. huissalade 
 (rundvlees of huzarensalade)
-  3 soorten saus
- Stokbrood en kruidenboter
- Borden, mes, vork (eenmalig gebruik)

- Shoarmavlees of beenham
- BBQ hamburgers
- Diverse sauzen en broodjes
- Huissalade
- Stokbrood en kruidenboter
- Borden, mes, vork (eenmalig gebruik)
- Braadpan incl. gas

Vanaf 10 personen

- 1 filetlapje gemarineerd
- 1 stuk sparerib
- 1 Hawaïspies
- 1 runderhamburger
- 1 pepersteak
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Kleine eters Compleet De WâldpykBBQ BBQ BBQ 

Per persoon Per persoon Per persoon

3 stukjes vlees, per persoon

4 stukjes vlees, per persoon

5 stukjes vlees, per persoon

De Boer De Burger De BuitenluiBBQ BBQ BBQ 

Per persoon Per persoon Per persoon
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