
 

                            
 

 

 

 
   Barbecue 
             Natuurlijk met biologisch vlees! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 
 
 
  
 
               
                  

                     Voorheuvel 33 Zeist  030-6911046  slagerijwimkok.nl 
 

Barbecueën is een geweldige leuke en lekkere bezigheid.  

Met biologisch vlees is dat (h)eerlijk én verantwoord.  

Liefhebbers van mooie grote stukken vlees van 1 kg of meer 

die op een bbq met deksel bereid worden, zijn bij ons aan het 

goede adres. Wat denkt u van bijv. vis of vleesboxies? Een 

grote partij met alles erbij of juist niet, wij verzorgen het 

graag en goed voor u.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

  
 

All inclusive Barbecue Populair Party  
 

Portie saté, Barbecueworst, Hamburger en Kiptrio 

Heerlijke salades en sauzen, brood en kruidenboter 
Gepofte mais,  luxe borden + bestek + servetten 

Barbecue + gas + schoonmaken + Bezorgen 

   € 14,25 p.p. 
*Berekend voor een groep van 25 personen en is ook anders invulbaar. 

 Biologische boeren houden rekening met de natuur en de 

natuurlijke geaardheid van de dieren. Biologisch vlees is ook 

beter omdat het vrij is van chemische en synthetische  

toevoegingen voor de kleur,smaak en houdbaarheid.  

Dát maakt barbecueën extra leuk en het is zó lekker. 

Barbecue pakketten  
 

 
CLUBSCHOTEL  
Voor wie wel kwaliteit wil maar ook een klein prijsje. 

Merquezworst, Speklap, Hamburger en Golfstick. 
 

POPULAIR PARTY  
Populaire schotel als het gewoon goed moet zijn! 

Heerlijke Saté, Barbecueworst, Hamburger en Kiptrio. 
 

Best getest 
Luxe, trendy en lékker. 

Kipmarsalaspies, Buffallobrochette, Lams Abrikozenspies 
 

PURE TASTE 
Eerlijke smaak, vers en ambachtelijk voor gemaakt!  

Heerlijke Shaslick, Malse Steak, Lamsworstjes en een Kipspies 
 

SURF & TURF  
Voor mensen die van zowel vlees als vis houden! 

Visspies, Kipdrumstick, Garnalenspies en Lams Kebabspies 
 

Visschotel  
Visspies, Garnalenspies en heerlijke zalm. 
 

Veggie schotel  
Zonder vlees maar wel echt genieten van de barbecue! 

Pofferbrochette, Veggieburger en Grillcheese 
 
 

KIDS 
Junior spies, Biologisch Frikadelletje, Kipboutje  

         

Voor en bijgerechten:  
Meloen met rauwe ham.       feestelijk opgemaakt op spies in beker      3,00        

Carpaccio de luxe               compleet op een suikerrietbord   4,00                                                  

Fruitspies                          Heerlijk fruit op een spies      2,00      

Gepofte aardappel           met kruidenboter        1,75                             
Gepofte maïs         1,25 

 
Visboxie  Heerlijk gerechtje van gekruide vis op een bedje van groente € 3,45 

Kipboxie Heerlijk gerechtje van gekruide kip op een bedje van groente € 3,45 
 
 

p.p.   4,50 

 

 
p.p.   6,00 

 

 
 

p.p.   7,75 
 

 
p.p    8,00 
 

 
 

p.p.   9,00 

 
 
 

 

p.p.   9,00 
 

 
p.p.   7,20 
 

 

p.p.  3,50 

 

 
 



 Bestellijst 
prijs per 

100 gram     
kost ±        AANTAL:   prijs per 

100 gram     
kost ±        AANTAL: 

Olijf spies           gemarineerd rundvlees met olijven € 3,55 €3,55   Saté Varkensvlees                          gemarineerd   € 2,20 € 2,20 3x 

Tournedos spies    gemarin. rundvlees met bacon € 3,30 €2,65   Saté Kippenvlees                       gemarineerd   € 3,15 € 3,15 3x 

Rib-eye                                             rundvlees € 2,70 € 4,99   Saté  Lamsvlees                           gemarineerd                                           € 3,80 € 3,80 3x 

Grilbiefstuk                                      rundvlees                                     € 2,95 € 2,95   Saté  Rundvlees                           gemarineerd                                            € 2,95 € 2,95 3x 

Hamburgers                                    rundvlees      € 1,45 € 1,45   Saté Kalfsvlees                                 gemarineerd   € 4,00 € 4,00 3x 

Shaslick            rundvlees +varkensvlees+groenten       € 2,60 € 2,35   Visspies Per stuk 3,00  

Shaslick speciaal          gemarineerde kleine spies  € 2,60 € 1,80        

Vleesbrochette     vijf soorten vlees met groenten € 2,95 € 3,55       

Junior spies       gehaktballetje + fruit + knakworst € 1,80 €1,80   Set borden met bestek Suikerriet en hout 10 stuks   

Kipzomer spies           gekruid kipfilet en ananas € 2,70 €2,70   Bord met bestek Luxe zwarte kunstof borden +bestek  Per stuk 1,00  

Kipspies              o.a. kipfilet, paprika, kipgehaktbal € 2,30 €2.30   Barbecue compleet:   Personen: 

Kipdrumstick                gekruid en voorgegaard € 1,60 € 2,20   Barbecuesalade              Knoflooksaus p.p. € 4,50  

Kipdijstukje                   gekruid en voorgegaard € 2,45 € 3,70   Kartoffelsalade               Kerriesaus    

Kipvleugel                          gekruid en voorgegaard € 1,25 € 1,25   Brood + Kruidenboter     Kokkie saus   .   

Kiptrio                     3 gehaktballetjes op een stokje € 1,90 € 1,40   Barbecuesalade of tomaatpastasalade   Personen: 

Kipmarsala spies                     lekker pittig € 2,60 € 2,60   Frisse salade met rundvlees of tomatensalade p.p. € 3,00  

Varkens filet                                gemarineerd € 2,30 € 1,85   Waldorfsalade     

Spare ribs                     gekruid en voorgegaard € 1,70 € 2,55   Bijzondere salade met selderij, kip, walnoten en fruit p.p. € 3,00   

Vleesfakkel           gekruid doorregenlapje op stok        Per stuk € 2,50   Kartoffelsalade          Heerlijke aardappelsalade p.p. € 1,75   

Golfstick                 3 gehaktballetjes op een stokje € 1,75 € 1,30   Rauwkost salade       

Barbecueworst                 gekruid en voorgegaard € 1,55 € 1,40   Frisse salade met o.a. pijnboompitten  (min. 10 personen)   p.p. € 2,25  

Merquezworst                       dun en lekker pittig         € 1,52 € 1,10   Vruchtensalade                  (min. 10 personen)      

Lams Boutplakken                       gemarineerd € 3,00 € 3,00   Verse fruitsalade die  net even lekkerder smaakt        p.p. €2,45  

Lams Kebab spies                    lamsgehakt spies € 1,70 €1,40   Bakje knoflook/ Kokkie/ kerriesaus € 0,95 € 2,35    /    /   st. 

Lams Abrikozen Spies € 3,50 3,50       

Lams Souflaki of Lams Burger           gekruid € 1,60 € 1,60   

Lamsworst                                           gekruid € 1,80 € 0,90   

Lamsrack € 4,30 € 2,15   

Kalfsoester € 3,90 € 3,10   

Vegetarische schijf            Per stuk € 2,20   

Vegetarische Saté              gemarineerde spiesen Per 2 € 2,30   

Vegetarische Shaslick   gekruide spies met groente Per stuk € 2,30   

Garnalenspies Per stuk € 2,50   

     

                           
  
                  

 

Voor het schoonmaken van de barbecue (zonder milieu vervuilende, chemische middeltjes) rekenen 
we vooraf € 25,-. Brengt u hem schoon terug? € 25,- retour.  Bezorgen en event. ophalen van de 
barbecue in Zeist € 12,00 per rit. Bij besteding van € 150,- vlees krijgt u een gratis barbecue in 
bruikleen.   Wel rekenen we kosten voor gas of houtskool en vragen we een borg. 

Prijswijzigingen en gewichtafwijkingen voorbehouden!           
 

Naam: 
Adres:  
 
Tel: 
Datum:                                  Tijd:                     Bezorgen ja/nee 
 


