
 
 

BBQ TIME 
alles uit eigen keuken! 

 
 
BBQ Verheijen 
(minimaal 4 personen) 
 

kies 4 stuks vlees/vis per persoon: 
hamburger 
gemarineerde varkenshaasspies 
gemarineerde kipschnitzel 
gemarineerde entrecote 
gemarineerde kipsaté 
gemarineerde scampispies 
zalmmoot op een braadsleetje 
 

kies 2 soorten salade: 
* huissalade 
* kool-cashewsalade 
* bleekselderiesalade 
 
huzarensalade 
cocktailsaus à la Verheijen, satésaus en knoflooksaus 
stokbrood en uienstokbrood 
kruidenboter € 18,50/per persoon 
 

 
 

BBQ American           
(minimaal 4 personen)                           
 

kies 4 stuks vlees/vis per persoon: 
American hamburger 
gemarineerde varkensribeye 
spare ribs 
biefspies Argentijns 
chicken steak 
kipshaslick 
gemarineerde scampispies 
zalmmoot op een braadsleetje 
 

kies 2 soorten salade: 
* huissalade 
* kool-cashewsalade 
* bleekselderiesalade 
 
huzarensalade 
smokey bbq saus, satésaus en knoflooksaus 
stokbrood en uienstokbrood 
kruidenboter € 19,50/per persoon 
 



 
 

BBQ klassiek 
(minimaal 4 personen) 
 

kies 4 stuks vlees per persoon: 
varkenssaté 
barbecueworst 
hamburger  
gemarineerde kipschnitzel 
gemarineerde speklap 
gemarineerde haaskarbonade 
 

kies 2 soorten salade: 
* huissalade 
* kool-cashewsalade 
* bleekselderiesalade 
 
huzarensalade 
barbecuesaus, satésaus en knoflooksaus 
stokbrood en uienstokbrood 
kruidenboter € 15,50/per persoon 
  

 
 

BBQ vega              let op: tijdig bestellen! 
groene roerbakschotel (alleen verse groenten) 
gevulde portobello (met blauwaderkaas) 
balsamico tomaatjes rozemarijn en tijm 
huissalade 
kool-cashewsalade 
bleekselderiesalade 
stokbrood en uienstokbrood 
kruidenboter € 18,00/ per persoon 
 

 
 

BBQ alleen vlees “budget”  
 

kies 4 stuks vlees per persoon: 
hamburger 
varkenssaté 
barbecueworst 
gemarineerde speklap 
gemarineerde kipschnitzel 
gemarineerde haaskarbonade 
drumstick (gekruid en gegrilld)        € 6,95/per persoon 
  

 
 

BBQ alleen vlees “speciaal”  
 

kies 4 stuks vlees per persoon: 
hamburger 
Rooienaartje 
kipsaté 
Rooise steak 
spare rib (gemarineerd en gegaard) 
gemarineerde kipschnitzel 
biefspies Argentijns 
gemarineerde varkensribeye        € 9,50/per persoon 
  
 



 
 
rund 

hamburger (rund en varkensvlees) € 1,85/stuk 
Rooienaartje (puur mager rundvlees) € 2,50/stuk 
American hamburger (puur mager rundvlees) € 3,00/stuk 
gemarineerde entrecote (botermals) € 3,40/100 gram 
biefspies Argentijns € 3,40/100 gram 
runderribeye € 3,40/100 gram 

 

varken 
gemarineerde varkensribeye € 2,00/100 gram 
Canadese ham (gekruid en gegaard) € 1,95/100 gram 
barbecueworst € 1,50/100 gram 
barbecueschijf € 1,45/100 gram 
oerhammetje (gekruid en gegaard) € 1,75/100 gram 
gemarineerde haaskarbonade € 1,80/100 gram 
gemarineerde speklap € 1,50/100 gram 
varkenssaté € 1,80/100 gram 
spare rib (gemarineerd en gegaard) € 1,80/100 gram 
Rooise steak (schouderkarbonade met ontbijtspek)  € 1,70/100 gram 
gemarineerde varkenshaasspies € 2,50/100 gram 

 

voor de stoere grillmasters: 
runderribeye € 3,40/100 gram 
picanha (staartstuk) € 3,00/100 gram 
cote de boeuf € 3,25/100 gram 
runderbavette € 2,70/100 gram 
lamsrack € 4,60/100 gram 
buikspek € 1,35/100 gram 
verse spare rib € 1,20/100 gram 
varkensprocureur (ook voor pulled pork!) € 1,55/100 gram 

 

kip & kalkoen 
gemarineerde kipschnitzel € 1,95/100 gram 
gemarineerde kipsaté € 2,10/100 gram 
kipshaslick € 2,05/100 gram 
kipdijfilet piri piri € 1,80/100 gram 
gemarineerde kalkoenfilet € 1,95/100 gram 
drumstick (gekruid en gegrilld) € 1,60/100 gram 
kippenpoot (gekruid en gegrilld) € 1,40/100 gram 

 

lam 
lamskotelet (gemarineerd of naturel) € 2,50/100 gram 
lamsfilet (gemarineerd of naturel) € 4,55/100 gram 
lamsrack (gemarineerd of naturel) € 4,60/100 gram 

 

vis 
gemarineerde scampispies op een braadsleetje € 3,20/stuk 
zalmmoot op een braadsleetje € 3,95/stuk 

 

salades uit eigen keuken! 
huzarensalade (met rundvlees) € 1,25/100 gram 
aardappelsalade € 1,15/100 gram 
huissalade € 1,70/100 gram 
kool-cashewsalade € 1,70/100 gram 
bleekselderiesalade € 1,70/100 gram 
komkommersalade € 1,70/100 gram 



 
 

sauzen 
barbecuesaus € 1,15/100 gram 
cocktailsaus à la Verheijen  € 1,30/100 gram 
smokey bbq saus € 1,30/100 gram 
zigeunersaus € 1,20/100 gram 
knoflooksaus € 1,25/100 gram 
satésaus € 1,25/100 gram 
kruidenboter € 1,90/100 gram 

 
brood 
uien-stokbrood vers gebakken € 3,00/stuk 
wit stokbrood vers gebakken € 2,50/stuk 

 

materialen en overige 
porseleinen borden en bestek (huurprijs) en servetten € 2,00/per persoon 
(Indien schoon terugbezorgd krijgt u € 1,00 per persoon retour) 
huur gasbarbecue of partypan inclusief gas én schoonmaken € 31,00 
(Indien schoon terugbezorgd krijgt u € 15,00 retour) 
Onze barbecue is met een normale personenauto te vervoeren! 
bezorging (in overleg!) barbecue tot 5 km € 17,00 
ophalen (in overleg!) barbecue tot 5 km € 17,00 
bezorging en/of ophalen barbecue boven 5 km in overleg  
bediening in overleg 
 
 
 
 

Feest thuis of op bedrijf? 
 

reserveer de barbecue all-in: 
* slager/kok komt op locatie barbecueën 
* alles wordt bezorgd en ook weer meegenomen 
* vanaf ± 20 personen 
* minimaal 3 uur inclusief voorrijden (uren in overleg) 
* alleen in combinatie met barbecue compleet! 
  (zie www.traiteur-slagerijverheijen.nl) 
 
prijs per uur € 55,00 (exclusief B.T.W.) Alles in overleg met Christian! 
 

 
Wij hebben een reuzepan (ideaal voor (grotere) feesten en partijen)!!! 
 
Genoemde prijzen onder voorbehoud 

 
 
 

Uw barbecuespecialist: 
 

Traiteur-Slagerij Verheijen 
Christian en Henriëtte Verheijen 

Heuvel 26, 5492 AD Sint-Oedenrode 
Tel: 0413-472463 

www.traiteur-slagerijverheijen.nl 
 

 

http://www.traiteur-slagerijverheijen.nl/
http://www.traiteur-slagerijverheijen.nl/

