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

LEKKER...
GROOTVLEES
OP DE BBQ.

HET ADRES
VOOR DE
GROEPS BBQ.

WILT U EENS
IETS ANDERS
OP DE BBQ.

Tips voor de echte buitenkoks:

Wij kunnen het compleet verzorgen!

Wij hebben volop variatie

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.

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.

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.
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De lekkerste barbecue
begint bij De Zaak vol Smaak.
Uw barbecuespecialist. Dé vakman in lekker!

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.

Buiten eten is een feest.... Lekker en compleet. Onze BBQpakketten 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!

Saté van de haas 		
Kipsate 		
Shaslick 		
Gemarineerde karbonade 		
Gekruide speklap 		
Spareribs 		
Braadworst 		
Lange ritter 		
Hamburger 		
Kip drumstick 		
Kipfilet gemarineerd 		
Kiphawai spies 		
Gegaarde kipspies 		
Varkens filet gemarineerd 		
Biefspies 		
Katenhaasje 		
Mixed spies 		
Entrecote gemarineerd 		
Ardennersteak 		
Runderburger 		
Merquezeworst 		
Juniorspies 		
Gekruide biefstuk 		
Globespies 		
Wij hebben ook vegetarische producten!
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Catering & verhuur
Barbecue
(gratis bij BBQ-pakketten)
Koekenpan
(gratis bij BBQ-pakketten)
Gas
€ 15,00
Borg
€ 25,00 (borg retour bij
schone aflevering)
Plastic borden en bestek
€ 1,00 p.p.

Salades
Huzarensalade
Kartoffelsalade
Scharreleisalade
Rundvleessalade
Zalmsalade
Rauwkost

Sauzen
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Honing-mosterdsaus
Zigeunersaus
Satésaus

BBQ

Kampioentje

- Karbonade
- gekruide speklap
- Hamburger
- Barbecueworst
- Saté

Per persoon

BBQ

5.50

- Saté van de haas
- Mixed spies
- Runderspies
- Shaslick
- Gegaarde kipspies

BBQ

BBQ

Per persoon

BBQ

7.95

6.50

Bambino

- Biefstukreepjes
- Kipreepjes
- Rauwkostsalade
- Varkensreepjes
- Broodjes
- 2 soorten saus

7.95

Per persoon

BBQ

De Luxe

- Ardenner steak
- Gemarineerde entrecôte
- Gemarineerde kipfilet
- Runderspies
- Gemarineerde varkensfilet

Per persoon

BBQ

- Braadworst
- Hamburger
- juniorspies

Koekenpan

Per persoon

Medium

- Gemarineerde karbonade
- Runderburger
- Shaslick
- Gegaarde drumstick
- Gekruide speklap

Spiespakket

Per persoon

BBQ

8.95

Compleet

- 2 soorten opgemaakte
salades met rauwkost
- Stokbrood
- 3 soorten saus
- Kruidenboter

2.95

Groot vlees

Varkensfilet, kilo
Gepekelde procureur, kilo
Runder braadstuk, kilo
Kiprollade, kilo
Lamsbout z.b., kilo
Spareribben vers, kilo

12.50
10.00
17.50
11.00
20.00
9.00

Per persoon

5.00

