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Standaard
Barbecue-assortiment 

.......  x Barbecue worst  Per stuk  € 0,98  Varken

.......  x BBQ lolly  Per stuk  €  1,39  Varken

.......  x Beefspies Per stuk € 1,95 Rund

.......  x Cajun karbonade  100 gram €  1,19  Varken

.......  x Drumstick (voorgegaard) 100 gram €  0,89 Kip 

.......  x Gem. varkensfiletlapje 100 gram € 1,39 Varken

.......  x Golfspies Per stuk  €  1,29  Varken

.......  x Hamburger Per stuk  €  1,19 Varken

.......  x Hamburger (voorgegaard)  Per stuk  € 0,89 Varken

.......  x Hawaïspies  Per stuk  € 1,39 Kip 

.......  x Kebab spies Per stuk € 1,29 Rund/varken

.......  x Kinderspies  Per stuk  € 1,19 Varken 

.......  x Kipsaté (3 stokjes) Per 3 stokjes € 1,39 Kip 

.......  x Mini houthakker Per stuk € 1,39 Kip

.......  x Porc spinner  Per stuk € 1,09  Varken

.......  x Porksteak  100 gram € 1,19  Varken

.......  x Rosbiefspies Per stuk € 1,29 Rund

.......  x Scampi-brochette Per stuk € 2,39 Vis

.......  x Shaslick  Per stuk  € 1,29 Kip 

.......  x Souvlakilapje  100 gram € 1,19 Varken 

.......  x Spare ribs (voorgegaard)  100 gram € 1,29 Varken

.......  x Speklapje marinade  100 gram € 1,09 Varken

.......  x Speklapje mosterd dille  100 gram € 1,09  Varken

.......  x Witvisspies Per stuk € 1,39 Vis

Reuze spiezen/burgers
.......  x Black angus burger 180 gr. per stuk € 2,90 Rund
.......  x Jumbo hamburger per stuk € 2,20 Varken/rund
.......  x Kip saté stok xxl per stuk € 2,75 Kip
.......  x Mixed Grillspies xxl per stuk € 2,98 Varken/Kip
.......  x Varkenshaassaté spies xxl per stuk € 2,98 Varken
.......  x Varkenshaasspies xxl per stuk € 2,98 Varken
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Luxe 
Barbecue-assortiment 

....... x BBQ worst

 omwikkeld met spek Per stuk € 1,29 Varken

.......  x Beefspies Per stuk € 1,95 Rund

.......  x Bernerworstje Per stuk € 1,59 Varken 

.......  x Black Angus Burger klein Per stuk  € 1,80 Rund

.......  x Boerenkipspies Per stuk € 2,10 Kip

.......  x Duitse braadworst Per stuk € 1,75 Varken

.......  x Iberico chorizo worst Per stuk € 1,75 Varken

.......  x Iberico braad worst Per stuk € 1,75 Varken

.......  x Kipdij Brochette met rode ui Per stuk € 1,69 Kip

.......  x Kipdijspies indisch per stuk € 1,69 Kip

.......  x Kip “Gamba” per stuk € 1,69 Kip

.......  x Kip op stok pesto Per stuk € 1,69 Kip

.......  x Kip op stok piri piri Per stuk  € 1,69 Kip

.......  x Kipsaté stok groot Per stuk € 1,39 Kip

.......  x Lamskotelet (gem./ongem.) 100 gram € 2,65 Lam

.......  x Pampa Per stuk  € 1,30 Kalkoen 

.......  x Peperspies Per stuk  € 1,95 Rund 

.......  x Runder entrecote 100 gram € 1,85 Rund 

.......  x Rundersteak 100 gram € 1,90 Rund 

.......  x Varkenshaassaté spies Per stuk  € 1,85 Varken

.......  x Varkenshaasspies Per stuk  € 1,85 Varken

Visassortiment 
.......  x Kabeljauw spies Per stuk  € 2,39

.......  x Scampi-brochette Per stuk  € 2,39

.......  x Vispannetje hollandaise 100 gram € 2,60

 (zalm/witvis/garnaal)

.......  x Witvisspies Per stuk  € 1,39

.......  x Gemarineerde zalmmoot 100 gram € 2,65

 in aluminium folie

.......  x Zalmspies Per stuk  € 2,85

Vegetarische producten
.......  x Vegetarische burger per stuk € 1,39

.......  x Vegetarische shaslick per stuk € 1,49

.......  x Vegetarische globe spies per stuk € 1,69

.......  x Vegetarische saté (1 stokje) per stuk € 1,29

.......  x Vegetarische braadworst per stuk € 1,69

.......  x Vegetarische groenteburger per stuk € 1,98

.......  x Groentespies per stuk € 1,09



Gebruik van barbecue* 
Het gebruik van de bbq is “gratis” in combinatie met een volledig vleespakket per persoon.

Bij het gebruik van een kleine bbq (15-20 personen) wordt € 12,50 in rekening gebracht
en voor een grote bbq (25-30 personen) € 17,50 voor het gebruik van de gasfles.

Als de bbq de volgende werkdag schoon en heel wordt teruggebracht
ontvangt u uw borg van € 25,- weer terug en bij een kolen bbq is dat € 50,-.

Graag verpakken wij de door u samengestelde 1 persoons pakketten.
Hierdoor vragen wij een vergoeding van € 0,50 per persoon.

Salades
 Pastasalade Dirksland
 Huzarensalade
 Aardappelsalade
 Salade v/h huis
 Scharreleisalade

 Vers fruit

stokbrood
 Wit

Sauzen
 Barbecuesaus
 Knoflooksaus
 Cocktailsaus
 Satésaus
 Kruidenboter

BBQ keuze
 Bbq bakplaat*
 Bbq rooster*

Deze pakketten zijn te bestellen vanaf 10 personen

Salades
 Pastasalade Dirksland
 Huzarensalade
 Aardappelsalade
 Salade v/h huis
 Scharreleisalade

 Vers fruit

stokbrood
 Wit

Sauzen
 Barbecuesaus
 Knoflooksaus
 Cocktailsaus
 Satésaus
 Kruidenboter

BBQ keuze
 Bbq bakplaat*
 Bbq rooster*

Salades
 Pastasalade Dirksland
 Huzarensalade
 Aardappelsalade
 Salade v/h huis
 Scharreleisalade

 Vers fruit

stokbrood
 Wit

Sauzen
 Barbecuesaus
 Knoflooksaus
 Cocktailsaus
 Satésaus
 Kruidenboter

BBQ keuze
 Bbq bakplaat*
 Bbq rooster*

........................................ Aantal personen ........................................ Aantal personen ........................................ Aantal personen

Royal BBQ Compleet  
€ 15,95 per persoon

Selecteer maximaal 10 soorten bbq vlees,
3 stuks uit het standaard assortiment en 2 
stuks uit het luxe assortiment per persoon.

Keuze uit maximaal 4 soorten salades.

Luxe BBQ Compleet 
€ 17,95 per persoon

Selecteer maximaal 10 soorten bbq vlees, 
uit het standaard/luxe  bbq –assortiment

5 stuks per persoon.

Keuze uit maximaal 4 soorten salades

Standaard BBQ Compleet  
€ 13,95 per persoon

Selecteer maximaal 10 soorten bbq vlees, 
uit het standaard  bbq –assortiment

5 stuks per persoon.

Keuze uit maximaal 4 soorten salades.



Stokbrood 
........Wit
........Bruin
........Ui paprika

Sauzen
........Barbecuesaus
........Cocktailsaus
........Knoflooksaus 
........Piri-piri saus
........Shoarmasaus  

Buurt of verenigings barbecue

v.a. ± 30 pers. €10,- p.p.

• Portie kipsaté
• Hamburger
• Gem. speklapje
• Mini houthakker
• Huzarensalade
• Aardappelsalade

• Knoflooksaus
• Barbecuesaus
• Saté saus
• Stokbrood wit
• Kruidenboter
• Bbq bak plaat

Barbecue pakketten

Aantal:

Salades met vers Fruit
Aantal pers ........ Aardappelsalade + vers Fruit € 3,99 p.p

Aantal pers ........ Eigengemaakte rauwkostsalade + vers Fruit € 4,99 p.p

Aantal pers ........ Huzarensalade + vers Fruit € 3,99 p.p

Aantal pers ........ Salade van het huis + vers Fruit € 4,99 p.p.

Aantal pers ........ Scharreleisalade + vers Fruit € 3,99 p.p

Aantal pers ........ Zalmsalade (zonder visopmaak) + vers Fruit € 3,99 p.p

Kabouter pakket  Kabouter pakket  € € 4,45 per pakket4,45 per pakket

• • Kinderspies Kinderspies 
• • Portie saté Portie saté 
• • BBQ lolly BBQ lolly 

• • Met een leuke Met een leuke 
surprise. surprise. 

Aantal:
Per pakket verpakt
Per soort verpakt

Populair pakket € € 6,50 per pakket 

• Shaslick 
• Gem. speklapje 
• Hamburger 

(voorgegaard) 

• Drumstick 
(voorgegaard) 

• Portie saté 

Luxe pakket  € € 8,95 per pakket

• Mini 
Houthakkersteak 

• Varkenshaassaté 
• Beefspies 

• Black angus 
burger klein 

• Kip op stok

Americain pakket  € € 6,98 per pakket

• Hamburger 
• Barbecueworstje 
• Stukje spare rib 

• Shaslick 
• Kipdijspies 

Glutenvrij pakket € € 6,98 per pakket

• Beefspies gem
• Entrecote gem
• Gem speklapje 

(marinade)

• Varkenshaaspies 
gem

IJSVITRINE
Diverse smaken schepijs.

Maak uw keuze uit:
• Banaan ijs
• Citroen ijs
• Chocolade ijs

• Vanille ijs
• Aardbeien ijs
• Pistache ijs

V.a. ± 30 personen

€ 2,- per persoon*
* 2 bolletjes ijs per hoorntje. 
 Eventueel met slagroom. 
 Vraag naar de voorwaarden. Vroegtijdig bestellen.

Aantal:

Voordeel pakket  € € 3,95 per pakket

• Hamburger 
(voorgegaard)

• Shaslick 

• Gem. Speklapje
• Barbecueworstje 

Vis pakket  € € 8,95 per pakket
• Witvisspies 
• Scampi-brochette
• Kabeljauwspies

• Gemarineerde 
zalmmoot in 
aluminium folie

Vegetarisch pakket € € 4,98  per pakket

• Hamburger 
• Braadworst

• Globespies 

Sauzen
........Kruidenboter
........Satésaus

Aantal:
Per pakket verpakt
Per soort verpakt

Aantal:
Per pakket verpakt
Per soort verpakt

Aantal:
Per pakket verpakt
Per soort verpakt

Aantal:
Per pakket verpakt
Per soort verpakt

Aantal:
Per pakket verpakt
Per soort verpakt

Aantal:
Per pakket verpakt
Per soort verpakt

Aantal:
Per pakket verpakt
Per soort verpakt



Familie pakket
• 9 x Portie sate 

• 9 x BBQ worstjes

• 9 x Golfspies 

• 9 x Hamburger voorgegaard

• 9 x Kebabspies

• 9 x Varkensfiletlapje gemarineerd Aantal:

€ 49,95
per pakket

Bouwvakkers pakket
• 2 x Hele spare rib
• 9 x Hamburger voorgegaard

• 9 x BBQ worst
• 9 x Porc spinner
• 9 x Varkensshaslick
• 9 x Houthakkersteak

€ 57,95
per pakket

Sea pakket
• 4 x Scampi-brochette

• 4 x Witvis spies

• 4 x Zalmspies

• 4 x Zalmmoot gemarineerd

€ 34,95
per pakket

Aantal:

Aantal:



Enkele handige tips voor een low en slow bbq:
• Om te beginnen moet u voor een low en slow BBQ de hele middag de tijd nemen. Het vlees wordt namelijk, zoals de naam al doet 

vermoeden, heel langzaam op een lage temperatuur gegaard. Heeft u een grote groep familie, vrienden of collega’s op bezoek? Dan 
is het niet handig dat u de hele middag op uw BBQ moet letten. Daarnaast is ook niet iedere BBQ geschikt om op deze manier te 
barbecueën. Gebruik voor low en slow cooking een keramische barbecue, in de volksmond de Big Green Egg, of een barbecue die op 
hout stookt.

• Heeft u tijd vrij gemaakt en de juiste BBQ voor handen? Dan kunt u aan de slag. Bij een low en slow BBQ gebruik u lekker grote 
stukken vlees en vis. Het vlees en vet blijft het beste behouden als u de kap van de BBQ gesloten houdt. Zo heeft het vet alle tijd 
om te smelten en zijn smaak achter te laten in het vlees. Daarnaast is een goede smaak afhankelijk van het soort rookhout dat u 
gebruikt en u kunt natuurlijk ook gebruik maken van rookmot en kruiden.

•  BBQ slow cooking doen we met een temperatuur tussen de 120-150 graden. De grootste kunst is om uw BBQ op die 
temperatuur te houden. Dit kun u het beste bereiken door de ventilatieroosters te gebruiken. Let goed op, want wordt de BBQ te 
heet dan droogt het vlees snel uit.

• Kies de juiste bereidingstijd, deze kan varieren  van 50 minuten tot 6 uur!

Een lekker stuk vlees op de bbq
zelf te marineren en te bereiden

op de low en slow manier.

Rundvlees  van het ras
• Belgisch witblauw
• Hereford/Angus
• Simmentaler

Varkensvlees van het
• Zeeuws scharrelvarken
• Iberico zwart-poot varken 

Pata Negra

Voor de BBQ master

Bavette/Flap meat
Cóte de boef
Entrecóte
Kalfsribeye
Kalfs spareribs
Lamsbout
Lamscarré
Picanha/Staartstuk

Procureur (scharrel)ca 2 kg
Procureur (Iberico)ca 2kg
Ribeye (diverse vleesrassen)
Scharrel varkens rack
Shortribs
T-bone steak
Tomahawk steak



Aan het spit
Het speenvarken wordt naar u wens vers/kant en klaar geleverd, dat wil zeggen, gepekeld en gegaard, dus klaar voor gebruik! U hoeft 
hem alleen aan het spit te doen en warm te maken, daarna is hij snijklaar. Wij leveren bij het speenvarken diverse soorten sausen, met 
deze sausen is het speenvarken een streling voor de tong.

Speenvarken: Vers/Gegaard

Een speenvarken die kant en klaar is, begint bij een gewicht van ongeveer 15 kg en kan uitlopen tot wel 30/35 kg. Dit is ook de reden 
dat wij adviseren om dit evenement vanaf 15 personen te houden. Wij hanteren als richtlijn  één kilo per persoon, gemiddeld wordt 
er 500 gram vlees per persoon geconsumeerd .Er mee rekening houdend dat er ook afval is van een speenvarken [ botten, zwoerd, 
pootjes en de kop ] heeft u dus voor 15 personen een minimaal gewicht van 15 kg nodig. U krijgt van ons een verkorte opleiding tot 
slager, hierin vertellen wij u hoe u het beste dit mooie vlees kunt klaarmaken en afsnijden.  Wij noemen dit actief BBQ-en.

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Wat willen wij weten om voor u een juiste prijs te bepalen:

• Aantal personen.
• Speenvarken scharrel.
• Speenvarken regulier.
• Vers
• Gegaard.
• Spit op gas.(+ benodigdheden)
• Spit op kolen met brandstof.(+ benodigdheden)
• Spit op kolen zonder brandstof.(+ benodigdheden) 
• Sausen

Gas spit -Kolen spitGas spit -Kolen spit

Nieuw in de verhuur
Ofyr is het nieuwe buitenkoken, heerlijk bakken, grillen en koken kan op de Ofyr. De brede platte rand van deze kegelvormige vuurschaal is het 
kookoppervlak en door het vloeiend verloop van de warmte bereikt de plaat verschillende temperaturen waardoor u tegelijkertijd verschillende 
gerechten klaar kunt maken.
 
Of u nu een malse biefstuk of vis wilt grillen, langzaam groenten wilt koken, eieren bakken en zelfs gourmetten kan op de Ofyr. Heerlijk gezond 
buitenkoken met sfeer, ontdek de vele mogelijkheden van de Ofyr.



Deze brochure is geldig voor het hele zomerseizoen van 2021. 
*Eventuele fouten en prijswijzigingen voorbehouden 

Koelaanhangwagens
Deze koelaanhangwagens zijn te huur! Verkrijgbaar 

in 2 formaten. Ideaal voor grotere groepen. Voor 
het koelen van o.a. dranken, salades, desserts en 

barbecuevlees. 

Tips voor een geslaagde barbecue 
• Laat de barbecue nooit onbeheerd achter, zeker niet met 

kinderen in de buurt 
• Houd een emmer zand of aluminiumfolie bij de hand om eventueel 

open vuur te doven. 
• Zet een emmer water in de buurt om eventuele verbrandingen 

direct af te koelen. 
• Een aanwezige gasfles uit de volle zon houden. 
• Houtskoolbarbecues aansteken met aanmaakblokjes of 

kartonstukken, gebruik in geen geval spiritus. 
• Gooi de restkolen niet dezelfde dag in de afvalcontainer. 
• Pas op voor loshangende kledingstukken. 
• Neem uw tijd. Laat het vlees goed garen. niet goed gegaard vlees 

kan darmstoornissen veroorzaken. 
• Gebruik het juiste barbecuegereedschap. 

SpringkussenSpringkussen

Slagerij van Zuidland
Boomvliet 6, Dirksland 

(0187) 60 14 87 
Verkoopwagen

06-21935455
www.vanzuidland.nl

U vind ons op de volgende locaties met de 
verkoopwagen:

Woensdag van 8.00-15.00
Voorstraat, Sommelsdijk

Donderdag van 8.00-12.00
Kerklaan, Den Bommel

Donderdag van 13.00-17.30
Weespad, Ooltgensplaat

Vrijdag van 8.00-17.30
Kerkplein, Bruinisse

Zaterdag van 8.00-12.30
Oranjeplein, Klaaswaal

Naam:  

 

Adres:  

E-mailadres: 

Tel:  

Datum:  

Ophaaltijd: 

Verkoop(er/ster):  


