Diverse Materialen
• Huur Gas barbecue (tot 20 personen)

€ 20,-

(zonder vlees wordt de barbecue niet verhuurd)
• Huur Koekenpan

€ 20,-

• Huur Tent (3 bij 6 meter) met verlichting,
staat binnen 2 minuten. Vraag naar speciale
folder voor tent, deze wordt niet verhuurd
boven windkracht 5.
Huurprijs per dag/weekend
• Huur Statafel €

5,- / met rok

• Huur Presentatietafel (3 m. bij 0.50 m.)

Brood en Salades
• Focaccia Tomaat/Mozzarella
• Breekbrood     
• Stokbrood met kruidenboter
(min. 4 pers.)  
• Rauwkostsalade
(200 gram p.p.) 8 soorten
• Salades (Rundvlees, Kartoffel
en Scharrelsalade) Het aantal
soorten is afhankelijk van het
aantal personen. De salades
worden gegarneerd met fruit
en vleeswaren).
• Rundvleesslaatje (+/-900 gram)
• Emmertje Rundvlees of
Kartoffel
• Emmertje Scharrel salade

€ 100,€ 10,€ 15,-

om het vlees etc. op te presenteren.
• Huur mobiele Koelbox  

p/st

€ 4,50
€ 3,80

p/p

€ 0,80

• Wij verzorgen ook het drinken (inclusief glazen).

(15 flessen frisdrank of 1 krat bier)

€ 10,-

Vraag naar de mogelijkheden. Ook bediening is
p/p

€ 2,50

mogelijk.
• Wilt u het vlees niet zelf bereiden en wilt u dat
wij dat doen, dat is mogelijk. Het is mogelijk
vanaf 25 personen een kok in te huren, op dat

p/p
p/st

€ 3,50
€ 5,50

p/st
p/st

€ 3,75
€ 4,25

moment vervalt de 10% korting en betaald u
€ 25,- per uur voor de kok.
• Bezorgkosten (binnen de gemeente

Diverse producten om uw
barbecue compleet te maken
• Diverse Sauzen (60 gram p.p.)
(knoflook, cocktail, barbecue)
p/p
• Satésaus uit eigen keuken
p/L
• Luxe bestek met servet    
p/st
• Luxe borden zwart
p/st
• Luxe messen, vorken of lepels 		
• Pak servetten
500/st

€
€
€
€
€
€

0,60
7,50
0,70
0,60
0,24
6,00

BBQ, maak er een lekker
feest van!

Heerenveen € 7,50), buiten de gemeente komt
er € 0,28 per km. bij.
• Schoonmaakkosten (wij kunnen voor u, de
barbecue en schalen weer schoonmaken, de
kosten zijn € 20,- per barbecue) als u een kok
inhuurt geldt dit niet.

Bij partijen boven de 25 personen maken
wij het extra aantrekkelijk, door het
geven van 10% korting.

Van der Meer, keurslager
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Assortiment & mogelijkheden

Barbecuepakket A

Barbecuepakket Puur

• Hamburger (voorgebraden)

Voor de liefhebber

• Filetlapje of Ribkarbonade

• Surf & turf (Een mals biefstukje met op het

• Reuze Varkenssaté of Shaslick
Per persoon

spiesje een scampi)

€ 4,50

omwikkeld met katenspek, op het spiesje een

• Shaslick of Reuze Varkenssaté

stukje ananas

• Sparerib (zoet of pittig)

• Cheese Burger (VIB burger met peppadew en op

• Hamburger (voorgebraden)

Per persoon

€ 6,75

€ 8,95

Een heerlijk barbecuepakket met
verschillende specialiteiten
• Kogelbiefstuk of Pepersteak

Een compleet verzorgde luxe
barbecueparty (min. 10 personen)
• Katenhaasje of Varkenshaasje
• Kipflip of Wave
• 3 soorten Rauwkostsalade

Barbecuepakket Populair

Barbecuepakket C

Barbecuepakket De luxe

• Pepersteak of Kogelbiefstuk

het spiesje een mini mozzarella)

• Voorgebraden Drumstick
Per persoon

een stukje gemarineerde tonijn)
• Kip Hawaii (Kipfilet voorgebraden en

Barbecuepakket B

• Ribkarbonade of Filetlapje

• Vitello tonnato (Kalfsoesters met op het spiesje

Een compleet verzorgd
barbecuepakket (min. 10 personen)
• Ribkarbonade of Filetlapje

(lekker fris bij de barbecue)
• Breekbrood
• Kruidenboter (20 gram per persoon)
Per persoon

€ 12,95

• Kipstick (olijf, tomaat of peppadew)

• Hamburger

Barbecuepakket Culinair

• Garnalen spies (gemarineerd of naturel)

• Reuze Varkenssaté

• Kipflip of Wave

• Sparerib (zoet of pittig)

• Voorgebraden Drumstick

Per persoon

€ 9,65

• Kalfsspies met olijf of Biefstuk spies
• Wilde Zalmspies
• 3 soorten Rauwkostsalade (keuze uit 8 soorten)

• 3 soorten rauwkost (200 gram p.p.)

• Focaccia Tomaat/Mozzarella

• 3 soorten saus (60 gram p.p.)

Barbecuepakket D

• Kruidenboter (20 gram per persoon)

• Stokbrood met kruidenboter

• Filet Puur (Een opengesneden varkens filetlapje,

Per persoon

ingesmeerd met paprikapuree, belegd met dun
gesneden paprika en lekker gemarineerd)
• Kipstick (olijf, tomaat of peppadew)

€ 7,95

Als u in plaats van  3 soorten rauwkost salade,
3 soorten maaltijd- salades (Rundvlees, Kartoffel

• Sparerib (zoet of pittig)

en Scharrel) kiest, dan komt er per persoon € 2,00

€ 6,95

extra bij.

• Veg. Saté                    

p/st

€ 1,25

• Veg. Shaslick             

p/st

€ 1,60

• Veg. GlobeSpies        

p/st

€ 1,60

• Groente Spies            

p/st

€ 2,25

• Veg. Hamburger       

p/st  

€ 1,60

• Veg. Javaanse schijf  

p/st

€ 1,20

• Pangasiusspies  

p/st

€ 1,40

• Garnalen Spies       

p/st

€ 2,40

• Tonijnspies               

p/st

€ 2,20

• Wilde Zalmspies         

p/st

€ 1,90

Visspiezen

€ 11,95
BBQ for Kids

Roerbakparty luxe

• Very Imported Burger
Per persoon

Per persoon

Vegetarisch Assortiment

Een compleet verzorgde
roerbakparty (min. 10 personen)

De BBQ for kids wordt

Van iedere soort vlees 125 gram per persoon

gepresenteerd in een speciale “box”.

• Varkenshaas Hoisin (Heerlijk gemarineerde
varkenshaas met abrikoos en peppadew)
• Brusselse Kipfilet (Gemarineerde Kipfilet, prei
en katenspek)
• Mexicaans Gehakt (Rundergehakt met   

Deze box is gevuld met:
• Voorgebraden Hamburger
• Kindershaslick (gehaktballetjes aan een stokje,

mexicaanse saus en kaas)
• Rauwkostsalade (min. 3 soorten)

met daartussen een stukje paprika).

• Breekbrood met kruidenboter
Per persoon

€ 8,40

• Spekspiesje (marshmallows aan een stokje)
En een leuke verrassing, deze kan bestaan uit

Op onze website vindt u
vele BBQ-recepten en -tips.

stoepkrijt, bellenblazer, waterpistool of knikkers.
Per kind

€ 3,55

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

• Voorgebraden Drumstick

