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- VLEES MET EEN VERHAAL - 

Alles voor een 
geslaagde barbecue

In deze folder vindt u een ri jkel i jk assort iment  barbecueproducten:





picanhapicanha
black angus rib-eyeblack angus rib-eye
cote de boeufcote de boeuf
t-bone steakt-bone steak
carpacciospiescarpacciospies
tomahawktomahawk

varkenshaasshaslickvarkenshaasshaslick
varkenshaasspiesvarkenshaasspies
haas op stokhaas op stok
vleesfakkelvleesfakkel
gemarineerde filetlapjesgemarineerde filetlapjes

17,9517,95
24,4524,45
13,9513,95
17,9517,95
3,593,59
17,9517,95

2,392,39
2,392,39
2,392,39
1,691,69
2,092,09

500 gr500 gr
500 gr500 gr
500 gr500 gr
500 gr500 gr
stukstuk
500 gr500 gr

stukstuk
stukstuk
100 gr100 gr
100 gr100 gr
100 gr100 gr

ProducT      prijs perProducT      prijs per

ProducT      prijs perProducT      prijs per

Rundvlees

Varkensvlees

gemarineerde speklapjesgemarineerde speklapjes
rauwe spare-ribsrauwe spare-ribs
gegrilde spare-ribsgegrilde spare-ribs
gemarineerde spare-ribsgemarineerde spare-ribs
duroc batallée procureurduroc batallée procureur

1,691,69
13,9013,90
17,9017,90
14,9014,90
23,9023,90

100 gr100 gr
kilokilo
kilokilo
kilokilo
kilokilo

ProducT      prijs perProducT      prijs per

Houd uw  T-bone steak lekker Houd uw  T-bone steak lekker 
rose op 48 graden kernrose op 48 graden kern



Black angus burgers extra Black angus burgers extra 
lekker op de barbecue!lekker op de barbecue!

Kip

kipshaslickkipshaslick
kip portobellokip portobello
kip-op-stokkip-op-stok
kipsate dijenvleeskipsate dijenvlees
kipsate filetkipsate filet
kipfilet ‘‘valencia’’kipfilet ‘‘valencia’’

2,392,39
3,993,99
1,791,79
1,951,95
1,991,99
1,751,75

stukstuk
stukstuk
100 gr100 gr
stukstuk
stukstuk
100 gr100 gr

ProducT      prijs perProducT      prijs per

Lamsvlees

LamssateLamssate
lamsspies met tomaatlamsspies met tomaat
lamsrackslamsracks
lamsracks sunnylamsracks sunny

2,892,89
2,692,69
4,594,59
4,694,69

100 gr100 gr
100 gr100 gr
100 gr100 gr
100 gr 100 gr 

ProducT      prijs perProducT      prijs per

GrillburgerGrillburger
runderhamburgerrunderhamburger
black angus burger 150 grblack angus burger 150 gr
StroganoffburgerStroganoffburger
kipburgerkipburger
GyrosburgerGyrosburger
Vegaburger 150 grVegaburger 150 gr

1,291,29
1,591,59
2,992,99
1,591,59
1,651,65
1,591,59
2,992,99

stukstuk
stukstuk
stukstuk
stukstuk
stukstuk
stukstuk
stukstuk

ProducT      prijs perProducT      prijs per

Hamburgers



duitse weisswurstduitse weisswurst
iberico worstjes 10 st.iberico worstjes 10 st.
bbqworstjebbqworstje
kipworstjekipworstje
chipolataworstje kipchipolataworstje kip
merquezworstje kipmerquezworstje kip

boeren tomatensaladeboeren tomatensalade
kartoffelsaladekartoffelsalade
brabantse rundvleessaladebrabantse rundvleessalade
pesto-kipsaladepesto-kipsalade
american coleslawamerican coleslaw
rode bietensaladerode bietensalade

Duroc hamburgerDuroc hamburger
duroc bbq worstduroc bbq worst
duroc karbonadeduroc karbonade
duroc filetlapjesduroc filetlapjes
mixed-grillspiesmixed-grillspies
tijgergarnalenspiestijgergarnalenspies

huisgemaakte knoflookboterhuisgemaakte knoflookboter
rimboe satesausrimboe satesaus
diverse sauzendiverse sauzen
Knoflook-, shiskebab-, kerrie-, 
cognac- en shoarmasaus

2,392,39
7,997,99
1,591,59
1,591,59
1,691,69
1,691,69

1,491,49
0,890,89
0,990,99
1,591,59
1,191,19
1,391,39

2,252,25
2,692,69
3,793,79
3,953,95
2,992,99
2,392,39

3,993,99
4,504,50
2,792,79

stukstuk
stukstuk
stukstuk
stukstuk
100 gr100 gr
100 gr100 gr

100 gr 100 gr 
100 gr100 gr
100 gr100 gr
100 gr100 gr
100 gr100 gr
100 gr100 gr

stukstuk
stukstuk
100 gr100 gr
100 gr100 gr
100 gr100 gr
stukstuk

bakjebakje
potpot
bakjebakje

ProducT      prijs perProducT      prijs per ProducT      prijs perProducT      prijs per

ProducT      prijs perProducT      prijs per ProducT      prijs perProducT      prijs per

Worstjes Salades

Diverse Sauzen en smeersels



Onze barbecuepakket ten
Barbecue Noordhove Barbecue Populair Barbecue Junior
CarpacciospiesCarpacciospies
varkenshaaspsiesvarkenshaaspsies
black angus burgerblack angus burger
kipsate dijenvleeskipsate dijenvlees
duitse weisswurstduitse weisswurst

CarpacciospiesCarpacciospies
varkenshaaspsiesvarkenshaaspsies
black angus burgerblack angus burger
kipsate dijenvleeskipsate dijenvlees
duitse weisswurstduitse weisswurst

varkenshaasspiesvarkenshaasspies
runderhamburgerrunderhamburger
kipsate dijenvleeskipsate dijenvlees
bbqworstjebbqworstje

runderhamburgerrunderhamburger
kipsate filetkipsate filet
bbqworstjebbqworstje

inclusiefinclusief

3x salade naar keuze3x salade naar keuze
3x saus naar keuze3x saus naar keuze
stokbroodstokbrood

17,
12, 7, 4,

95

95 95 95

p.p.*

p.p. p.p. p.p.

*vanaf 4 personen

Barbecue Luxe
MeestMeest

gekozengekozen



Adres en telefoonnummer

Barbecue huren

Lijnbaan 285Lijnbaan 285
2728 AH Zoetermeer2728 AH Zoetermeer
079-3030728079-3030728
www.timmerszoetermeer.nlwww.timmerszoetermeer.nl

Openingstijden
maandag t/m vrijdag  - 08:00 tot 18:30maandag t/m vrijdag  - 08:00 tot 18:30
zaterdag    - 08:00 tot 17:30zaterdag    - 08:00 tot 17:30
zondag      - 12:00 tot 17:00zondag      - 12:00 tot 17:00

grote barbecuebestellingen graaggrote barbecuebestellingen graag
uiterlijk 2 dagen van te voren doorgeven.uiterlijk 2 dagen van te voren doorgeven.

al ons assortiment bestaat volledig uit al ons assortiment bestaat volledig uit 
scharrelvlees. scharrelvlees. 

alles wordt vers voor u klaar gemaakt.alles wordt vers voor u klaar gemaakt.

er is natuurlijk nog meer mogelijk dan deze er is natuurlijk nog meer mogelijk dan deze 
folder, laat ons uw wens weten en wij folder, laat ons uw wens weten en wij 
helpen u graag.helpen u graag.

BarbecueBarbecue
Inclusief gasfles en schoonmaak op 
vertoon van geldig legitimatiebewijs
Borg €100,- 

houtskoolhoutskool
brikettenbriketten
bbq to gobbq to go

35,-35,- BBQBBQ

ProducT      prijs perProducT      prijs per

7,997,99
6,996,99
4,004,00

zakzak
zakzak
stukstuk
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