
 

Wat is er mooier dan lekker samen buiten te zijn, genietend van het mooie 

zomerweer, een lekker glaasje erbij en een uitstekend verzorgde barbecue? 

Dat is waarmee HanzeCatering zich graag wil onderscheiden en voor 2018 

hebben we weer een geheel nieuw assortiment samengesteld. 

Wij bieden een heerlijk, gevarieerd vers aanbod van  barbecue producten. 

Deze producten zijn van  A-kwaliteit, geleverd door een vakslager, welke 

fantastisch gemarineerd zijn, onze huisgemaakte kruidenboter en niet te 

vergeten de ambachtelijke salades uit eigen keuken.  

Tevens bieden wij ook een  BBQ assortiment voor de vegetariër aan . 

Kortom voor ieder  wel iets te vinden, voor de kleine eter tot de geoefende 

professionele BBQer. 

Grote groepen kunnen gebruik maken van onze “BBQ Wagon”  

 

 

 

BV. Varken of beenham aan het spit, kip(pen) of en kalkoen aan een spies 

behoort tot de mogelijkheden. Ook runder lende en varkensnekstuk van de 

grill zijn een optie. Vraag naar de mogelijkheden en prijsopgave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onze BBQ prijslijst 2018                   

. 

Varkensvlees p/st   Rundvlees  p/st    

Karbonade, gemarineerd  1,75   Entrecote 2,95   

Speklap gemarineerd 1,25   Kogelbiefstuk 2,95   

Sate stokje 0,95   Ribeye 2,95   

Tandori spies 1,00   Bieflapje 1,95   

Souflaki spies 1,00   Biefstuk spies 1,95   

Mixed Grill spies 1,65     
 

  

Shaslick spies 1,75   Lamsvlees p/st   

Varkenshaas sate 1,50   Lams kotelet 2,50   

Mosterd filet lapje 1,75   Lamsvleesspies 1,95   

Bourgondisch filet lapje 1,75     
 

  

Spareribs 1,60   Visspecialiteiten p/st   

Gevulde Hamburger 1,50   Zalmfilet 2,75   
 

Gehaktproducten 

p/st 

 
Zalm spies 

2,75 

 Amerikaanse hamburger  1,00 

 
Garnalen spies 1,95 

 Bacon burger 1,00 

 
Mixed vis spies 2,75 

 Runderhamburger XL 1,25 

  
 

 Hamburger 0,85 

 
* Vegetarisch p/st 

 Merquez worst 1,00 

 
Sate 1,00 

 Barbecue worst 0,85 

 
Shaslick 1,50 

 Smoked griller 1,25 

 
Groente schijf 1,50 

 Duitse braadworst  1,00 

 
Hamburger 1,50 

 Gehakt spies 1,00 

 
Kerrie spies 1,25 

 Balletjes spies 1,00 

 
Pikante spies 1,25 

 

 
 

  
 

 Kip en Kalkoenvlees p/st 

 
Salades (100gr onopgemaakt) pp 

 Kipfilet schnitzel 1,75 

 
Huzaren salade 1,25 

 Kipdijfilet lapje 1,25 

 
Rundvlees salade 1,50 

 Kamperbrugje 1,95 

 
Zalmsalade 2,00 

 Kip ribs 1,20 

 
Tonijnsalade 1,75 

 Kip drumstick 1,00 

 
* Pasta/ groentesalade 1,25 

 Kip sate stokje  1,00 

 
* Kartoffel salade 1,00 

 Hawai spies 1,50 

 
* Seizoensalade 1,50 

 Kipburger 1,25 

 
* Groene Bladsalade 2,25 

   

 
* Fruitsalade  va 5 pers. 3,75 

 Sauzen pp 

 
Samengesteld pakket                                 

4 soorten  opgemaakte salade          

+ stokbrood en kruidenboter 

 

 Satesaus 0,65 

 
 

 Hot coktailsaus 0,65 

 

6,50 

 Smokey BBQ Saus 0,65 

  
 

 American Garlic saus 0,65 

  
 

 Stokbrood + kruidenboter 1,50 

  
 

  

Voor Speenvarken, Varkens nekstukken, kalkoen of kalkoendij, Runder lende, 

kippen of karbonadekroon brengen we graag offerte voor u uit. 



 

 

Hoe werkt het:  

 

-U kiest uit ons assortiment het vlees wat uw voorkeur geniet,  u kunt hierdoor 

een  gevarieerd pakket samenstellen welke bij uw budget past.  

Vervolgens kiest u de soorten salades die u wenst 

-Schalen, serveerbestek & tangen worden meegeleverd. 

-De salades, vlees en dergelijke worden gekoeld aangeleverd. 

-Borden, bestek & servetten zijn  inclusief.  

U hoeft deze niet af te wassen, dat mag u aan ons overlaten. 

-Gas gestookte BBQ kan desgewenst in bruikleen worden geleverd. 

Gasfles wordt meegeleverd, verbruik wordt achteraf in rekening gebracht. 

 

 

*Nb. Breuk moeten wij helaas in rekening brengen. 

 

Bezorgen in Kampen en IJsselmuiden € 10,- Daarbuiten in overleg. 

Breng en afhaaltijdstippen in overleg. 

 

Heeft u nog vragen? Wilt u zaken aanpassen ?  

Neem gerust contact met ons op. 

Email: info@hanzecatering.nl 

Telefoon 038-3031620 

 

Of www.hanzecatering.nl 

 

 

 

Met vriendelijke en  gastvrije groet, 

 

Team  

HanzeCatering 
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