
BBQAandacht voor lekker!

Uw barbecuespecialist. Dé vakman in lekker!

Slagerij Boshuizen
Torenstraat 22, 3891 BZ  Zeewolde

Telefoon 036 - 5227535, slagerijboshuizen@gmail.com
www.slagerijboshuizen.nl

De lekkerste barbecue 
begint bij De Zaak vol Smaak. 

Wij hebben volop variatie

WILT U EENS  
IETS ANDERS 
OP DE BBQ. 

Voor de echte fijnproever die eens iets anders 

op de barbecue wil, hebben wij volop variatie. 

Wist u dat De Zaak vol Smaak regelmatig nieuwe 

specials maakt? Heerlijke nieuwe producten met 

de kwaliteit van De Zaak vol Smaak. Ook voor de 

barbecueperiode hebben wij regelmatig nieuwe 

producten voor op de barbecue. Ontdek de 

smakelijke mogelijkheden in onze winkel. 

Wij kunnen het compleet verzorgen!

Wilt u een barbecue organiseren met uw school, 

bedrijf, familie, buurt- of sportvereniging? Wij 

kunnen de barbecue compleet voor u verzorgen. 

Exact zoals u het wilt hebben. Vraag bij ons naar 

de mogelijkheden zodat uw barbecue een feest 

wordt met de kwaliteit van De Zaak vol Smaak.

Tips voor de echte buitenkoks:

LEKKER. ..
GROOTVLEES 
OP DE BBQ. 

HET ADRES
VOOR DE
GROEPS BBQ.

Een groot stuk vlees op de barbecue is heerlijk 

en gemakkelijker te bereiden dan u denkt. Met 

de lekkerste vleesspecialiteiten maakt u het 

buitenkoken nog lekkerder. Een barbecue met deksel 

is ideaal voor het roosteren van een mooi stuk 

groot vlees. Daarmee krijgt u namelijk het meest 

smakelijke resultaat. Natuurlijk krijgt u van ons een 

bereidingsadvies zodat uw vlees op de juiste wijze 

bereid kan worden. 



Hoe fijn is het om tijdens een mooie zomerdag te genieten van een hapje, een drankje, 

goed gezelschap en de geur van vers gegrild vlees op de barbecue. Buiten eten is een 

feest!  Als barbecuespecialist hebben wij een zeer compleet aanbod lekkere producten 

en specialiteiten voor de barbecue. Wij kunnen u alles over de bereiding van het vlees 

vertellen, maar we geven u ook graag enkele tips om uw barbecue op eenvoudige wijze 

nog aantrekkelijker te maken. Want met de juiste sfeer, smaakt buiten alles naar meer. 

De barbecuepakketten van De Zaak vol Smaak zijn lekker en compleet. Wij hebben 

voor elke smaak en in elke prijsklasse een compleet pakket. Lekker handig. Het 

vlees wordt naar wens verpakt of opgemaakt op schalen. Wilt u zelf een pakket 

samenstellen of heeft u speciale wensen, dan kunt u daarvoor altijd bij ons terecht. 

Wij zorgen er samen met u voor dat wij uw wensen vertalen naar de lekkerste 

producten voor een geslaagde barbecue. 

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

- Karbonade
- Worstje
- Drumstick/speklap
- Hamburger
- Shaslick

- Karbonade
- Worstje
- Speklap
- Drumstick

Ons barbecue-assortiment

Buiten eten is een feest.... Lekker en compleet. Onze BBQ pakketten

Met ons uitgebreide barbecue-assortiment kunt u naar wens uw eigen barbecue samenstellen. Alle 

producten zijn van ambachtelijke kwaliteit en supermals. Vertrouwde kwaliteit van De Zaak vol Smaak! 

6.95 5.95

 Standaard  BudgetBBQ BBQ 

Per persoon

- Shaslick - 3 soorten saus
- Kipfilet - Kruidenboter
- Rundersteak - Stokbrood
- Varkensfilet - Salade
- Hamburger 

10.95

DeLuxeBBQ 

Per persoon

Per persoon

- Shaslick
- Saté
- Gevulde wrap
- Pangasiusfilet
- Groente schijf

6.95

VegetarischBBQ  

Per persoon

- Worstje
- Hamburger
- Saté
- Frikadel

3.95

KidsBBQ  

Per persoon

Rundvleessalade 100 gram  0,79

Kartoffelsalade 100 gram  0,79

Eisalade 100 gram  0,89

Rauwkostsalade 100 gram  0,99

SaladesBBQ  

Knoflooksaus 100 gram  0,79

Cocktailsaus 100 gram  0,79

Zigeunersaus 100 gram  0,79

Saté saus per pot  2,59

Smulsaus 100 gram  0,79

Kruiden boter 100 gram  1,25

SauzenBBQ  

Houtskool  2,95

Briketten  2,95

Aanmaakblokjes  1,25

Houtskoolbarbecue gratis in bruikleen

Gasbarbecue 15 euro incl.gas 

Grote pan 15 euro incl.gas

HOUTSKOOL 
& BRIKETTEN

Gemarineerde varkensfilet 100 gram 1,59
Gemarineerd satevlees 100 gram 1,49
Gemarineerde drumsticks 100 gram 0,99
Gemarineerde schouderkarbonade 100 gram 1,09
Gemarineerde rib- eye 100 gram 2,49
Gemarineerde ente cote 100 gram 2,39
Gemarineerde rundersteak 100 gram 1,89
Gemarineerde spare ribs 100 gram 1,19
Gemarineerde speklappen 100 gram 1,09
Gemarineerde lamskoteletjes 100 gram 2,95
Gemarineerde kipfilet 100 gram 1,39
Barbecue worst 100 gram 1,25
Western worst per stuk 1,45
Pampaschijf 100 gram 1,49
Houthakkerssteak 100 gram 1,49
Steak Athene 100 gram 1,69
Varkensfilet maison 100 gram 1,49
Hamburgers 100 gram 1,09
Hamburgers voorgebraden per stuk 0,89
Shaslick per stuk 1,39
Hawaï spies per stuk 1,29
Golfstick per stuk 1,30
Kinderspies per stuk 1,15
Biefstuk spies 100 gram 2,59
Saté stokje per stuk 0,58
Kipsaté per stuk 0,58
Lamsspies 100 gram 2,85
Vleesfakkel per stuk 1,35
Biefstuk Texas 100 gram 2,59
Varkenshaas spies 100 gram 1,99
Chipolata worstjes div. soorten v.a.: 100 gram 1,49


