
 

BARBECUE-SPECIALIST     PLUS Verbeeten 
 

PLUS Verbeeten is “de barbecuespecialist”. We beschikken inmiddels over 10 professionele gas 
barbecues die gedurende het barbecue seizoen gratis te gebruiken zijn voor uw party.  Bij een 
bestelling van een compleet menu vanaf 10 personen stellen wij gratis één of meerdere professionele 
gasbarbecue’s beschikbaar. Tevens bezorgen wij uw barbecue bestelling gratis binnen  ons 
foldergebied.  
 
Naast de barbecue kunnen wij ook voorzien van alle andere producten die u nodig heeft voor een 
geslaagde party zoals bier, wijn en frisdrank. Als extra service bieden we u de mogelijkheid om niet 
aangebroken verpakkingen wijn, bier of frisdrank retour te geven. Kortom, alles is mogelijk.  
 
Behalve de hieronder vermelde menu’s is het uiteraard ook mogelijk om zelf u menu samen te stellen 
of om iets toe te voegen aan de bestaande menu’s. Wat dacht u bijvoorbeeld van een heerlijk stukje 
verse vis? Vraag onze slagerij medewerkers of bedrijfsleider naar de mogelijkheden welke het beste 
aansluiten bij uw wensen.  
 
Voor de barbecue wordt € 50.- borg berekend. Die krijgt u terug als de barbecue schoon terug is. Wilt 
u liever niet schoonmaken dan berekenen we u daar € 20.- voor. Voor het gas wordt €10.- per 
barbecue gerekend. 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         

           Verbeeten:  onbetwist, de barbecue specialist 
 
 

Kinder BBQ-menu € 4.95 per persoon  
1 kipsaté spies 

1 Hamburger a la minute 
1 BBQ worstje 

¼ Vers stokbrood  en kruidenboter 
75 gram huzarensalade de luxe 

50 gram verse saus diverse soorten 

 

Populair BBQ-menu € 8.95 per persoon 
1 Varkensfiletlapje Toscaans  

1 Speklapje gemarineerd 
1 Hamburger a la minute 

1 Varkens shaslick 
1/4 vers stokbrood en kruidenboter 

150 gram huzarensalade de luxe 
75 gram verse saus div. soorten  

175 gr. verse groentesalade div. soorten 
 

 

Culinair BBQ-menu  € 12.95 per persoon 
1 rundersteak Porto 

1 gemarineerde zalmspies 
1 varkens saté 

1 gemarineerde kipfilet (voorgegaard) 
1/4 vers stokbrood en kruidenboter 

100 gram huzarensalade de luxe 
75 gram verse saus div. soorten 

175 gr. verse groente salade div. soorten 
100 gram fruitsalade 

 

Ladies’s  BBQ-menu  € 9.95 per persoon 
1 Varkensfilet ala minute gemarineerd 

1 Hamburger a la minute 
1 varkens saté 

1 gemarineerde kipfilet (voorgegaard) 
1/4 vers stokbrood en kruidenboter 

175 gr. Verse groente salade div. soorten 
75 gram verse saus 

125 gram vers fruitsalade 

 

Men’s Mega BBQ menu € 10.95 per persoon 
1 stuk Sparerib 

1 Barbecue worst 
1 Hamburger a la minute 

1 Varkensfiletlapje Toscaans 
1 Speklapje gemarineerd 

1 varkens shaslick 
1/4 vers stokbrood en kruidenboter 
150 gram huzaren salade de luxe 

75 gram verse saus 

 

Om het nog makkelijker te maken: 
Per persoon hard plastic borden, 
hard plastic bestek en servetten 

€ 0.75 Per persoon 
(dit is afwasbaar en herbruikbaar en derhalve 

milieuvriendelijk inzetbaar) 

Bij de verse sauzen heeft u de keuze uit: 
Cocktailsaus 
Knoflooksaus 

Satésaus, kant en klaar 
Zigeunersaus 

 

Bij de verse salades heeft u de keuze uit: 
Farmer salade oa wortel 

Seizoensalade wisselend obv seizoen 

Waldorf salade oa bleekselderij, walnoot 

Frisse salade oa chinese kool, ananas 
 Pasta salade met ei  
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Dit formulier kunt u inleveren bij een van onze slagerij medewerkers of de bedrijfsleider. Samen kunt 
u uw wensen doornemen en zullen de mogelijkheden en voorwaarden besproken worden. Graag 
ontvangen wij dit formulier minimaal 5 dagen voor de barbecueparty.   

 

Extra artikelen Aantal p.p.stuk 

Sparerib voorgegaard    € 1,85  

BBQ-worst naturel    € 0,95  

Varkensfiletlap toscaans   € 1,45  

Hamburger a la minute   € 0,90  

Kip saté spies   € 1,45 

Kip hawai spies   € 1,35  

Gemarineerde kipfilet (voorgegegaard)   € 1,35  

Rundersteak Porto   € 2,35  

Speklap gemarineerd   € 1,00  

Varkensfilet a la minute gemarineerd   € 1,35  

Varkens shaslick   € 1,35 

Varkenssaté spies    € 1,35  

Porcspinner (spekspies)   € 1,35  

   

Vivera burger (Afname per 2 stuks) …. X 2  2 stuks = € 2,39 

Gemarineerde zalmspies (Afname per 2 stuks) …. X 3 3 stuks = € 4,99 

PLUS garnalen spiezen met knoflook  (Afname per 2 stuks) …. x 2 2 stuks = € 4,49 

Groente salades*: farmer salade    /   komkommer salade   /  waldorf salade /                
frisse rauwkost salade   / pasta-ei salade         175gr pp   € 1,49  

Sauzen*:  cocktail    /   knoflook    /   saté    /  zigeuner  75gr pp   € 0,80  

Vers stokbrood 1/4  met kruidenboter   € 0,65  

Huzarensalade de luxe 150 gr p.p.   € 0,95  

Vers fruitsalade  125 gr   € 1,49  

 
*) voor de sauzen en groente salades geldt dat er voor elke 7 personen 1 soort saus/salade gekozen mag worden. 
Bijvoorbeeld bij 20 personen kunt u 3 soorten saus en 3 soorten groenten salade uitkiezen. Extra bestellen kan 
uiteraard ook, hierbij geldt een minimale afname van 7 personen per soort. 
 
Naam:………………………………………………………….  Telefoonnummer:………………………………………………………….  
 
Datum BBQ:……………………………………………… Formulier ingeleverd bij (naam medewerker) :………………………………. 

Menu       Aantal p.p.stuk 

Populair menu       € 8,95  

Culinair menu       € 11,95  

Men's mega menu       € 10,95  

Ladie's menu        € 9,95  

Kinder menu         € 4,95  

Borden en bestek     € 0,75 

Keuze salades*:   farmer salade / seizoensalade / waldorf salade / frisse salade / pasta salade (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Keuze saus*:   cocktail   /   knoflook   /   saté   /    zigeuner    (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Drank Aantal   

Rode wijn: soort     

Witte  zoete wijn: soort     

Witte droge wijn: soort     

Rose wijn: soort     

Bier: merk     

Cola:     PLUS   -   Coca Cola        

Sinas:   PLUS   -   Fanta         

Spa rood:     PLUS   -   Spa rood     

Ijsthee:   PLUS   -  Lipton     

Sinaasappelsap:  PLUS   -    Appelsientje     

Appelsap:    PLUS    -   Goudappeltje     

Drank koelen (€0,50 per krat):    gekoeld    -    ongekoeld     
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