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

Uw barbecuespecialist. Dé vakman in lekker!

De lekkerste barbecue 
begint 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 

bereid kan worden. 

LEKKER... 
GROOTVLEES 
OP DE BBQ. 

HET ADRES 
VOOR DE
GROEPS BBQ.

WILT U EENS 
IETS ANDERS 
OP DE BBQ. 

Wij kunnen het  compleet  verzorgen!

Tsjerkewâl 4, 9243 JT Bakkeveen 
Telefoon: 0516 541 348

Slagerij Van Eik



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.

Vleesspecialiteiten

Vleesspecialiteiten

Varkenshaas Mediterrane p.st. 1,75
Procureur Profincal p.st. 1,75
Kipfilet Indian Mysterie p.st. 1,75
Tournedos Di Pancetta p.st. 3,95
Biefspies p.st. 2,95
Varkenshaassate p.st. 1,20
Varkenssate p.st. 0,95
Kipsaté p.st. 0,95
Kip op stok p.st. 1,50
Bbqworstje p.st. 1,10
Thuringer Bratwurst p.st. 1,95
Boerenburger p.st. 0,95
Beefburger p.st. 1,45
Drumstick (voorgegaard) p.st. 1,25
Hawaispies p.st. 1,85
Shaslick p.st. 1,85
Kinderspies p.st. 1,25
Filetlapje Argetina fire p.st. 1,75
Spareribs  p.st. 1,75
Lamskotelet Mediterane p.st. 2,45
Speklapje Yellow Curry p.st. 1,25
Entrecote 200 gram p.st. 4,95
Ribeye 200 gram p.st. 4,95

- Varkenshaassate
- Procureur Provençale
- Boerenburger
- BBQ-worstje

- Lamskotelet
- Tournedos Di Pancetta
- Beefburger
- Hawaispies
- Thuringer Bratwurst

- Procureur Provençale
- Boerenburger
- Kipsaté
- Shaslick
- BBQ-worstje

- Kinderspies
- Boerenburger
- BBQ worstje

- Speklapje Yellow curry
- Procureur Mediterane
- Varkenshaassate
- Kipfilet Indian Mysterie
- Beefburger
- Shaslick

Ons barbecue-assortiment

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! 

Wij maken uw 
BBQ compleet

4.95

11.50

6.50

3.75

9.50

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

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

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.

Populair Favoriet XXLBBQ BBQ BBQ 

DeLuxe KidsBBQ BBQ 

Per persoon

Per persoon

Per persoon

Per persoon

Per persoon


