
BBQtime
lekker, vers en ambachtelijk

Voor de kinderen hebben wij ook voldoende

keuze. Van een kipburgers tot kinderspiesjes.

Wij hebben ideeën genoeg. Alles voor de

kinderen  is door ons al gegaard. Vraag naar

onze BBQ-kinderpakketten.

Lekker voor de kids

Wilt u met familie, vrienden, uw bedrijf of
(buurt)vereniging samen barbecuen, vraag
dan naar onze BBQ- groepspakketten. Wij

kunnen het compleet voor u verzorgen.

Groeps BBQ!!
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Variatie spies 
Met kalkoenfilet, gehakt, Zeeuws spek, beenham en 
procureur. Vanaf 20 personen op aanvraag.        

Beenham spies  
Vanaf 6 kg, per kg  14,95

Kippenspies  
Kip per stuk   5,95

Wokpan (vanaf 10 personen)
Shoarma, gyros, beenham, groente, kiproerbak naar 
keuze. 300 gram per persoon. Met 2 pittabroodjes, salade, 
rauwkost en 2 sauzen naar keuze.   
Per persoon 9,95

Bij alle schotels en buffetten verzorgen wij barbecues, 
borden, bestek en servetten. Afwas gratis maar graag 
veegschoon. Barbecue gas wordt naar verbruik berekend
Buiten de openingstijden wordt de barbecue op afspraak 
bezorgt en gehaald, gratis bij besteding van €200,- in 
straal van 15 km. Daarbuiten in overleg. 

Deze folder geeft een indruk van onze mogelijkheden 
voor het barbecueseizoen. Heeft u nog vragen of speciale 
wensen? Laat het ons dan even weten, wij verzorgen het 
graag voor u.



BBQtime

Uw Poelier maakt uw barbecue lekker en compleet 
met de lekkerste salades. In verschillende smaken 
en natuurlijk ambachtelijk bereid. Verkrijgbaar 
per portie of als saladeschotel. Vraag ons naar de 
mogelijkheden, wij helpen u graag! 

De lekkerste
salades

Uw Poelier is de vakman die met heel 

veel zorg zelf de producten maakt. Elke dag 

vers, van het beste vlees, met de lekkerste 

ingrediënten en met liefde voor het vak. 

Het verschil in kwaliteit proeft u direct. 

Topkwaliteit voor fijnproevers. Ook 

de lekkerste basis voor een geslaagde 

barbecue. Wij wensen u smakelijk eten.

Met de lekkerste specialiteiten maakt u het buitenkoken 

nog lekkerder. Een barbecue met deksel is ideaal voor 

het roosteren van specialiteiten. Daarmee krijgt u 

namelijk het meest smakelijke resultaat. Uw Poelier 

heeft de lekkerste specialiteiten in huis die erg lekker 

zijn op de barbecue. Natuurlijk krijgt u van Uw Poelier 

een bereidingsadvies zodat uw specialiteiten op de 

juiste wijze bereid kunnen worden. 

Specialiteiten
op de BBQ!

BARBECUE SCHOTELS (vanaf 4 personen)

Barbecue junior 3,45 p.p.
Frikandel, drumstick en speklap. 

Barbecue familieschotel 5,95 p.p.
Kipsaté, grillburger, bbq worst, kipkluifje, 
speklap en kiprib.

Barbecueschotel populair 11,95 p.p.
Karbonade, speklap, kipsaté, drumstick en bbq worst, 
incl. rundvleessalade, rauwkost, stokbrood met 2 sausjes.

Safari barbecueschotel 17,95 p.p.
Reespies, bbq worst, spekfakkel, saté en half ontbeende 
kwartel, incl. twee soorten salade naar keuze, rauwkost, 
stokbrood met kruidenboter en 2 sausjes.

Barbecue de luxe 17,95 p.p.
Shashlick, bbq worst, speklfakkel, kiprib, karbonade en 
biefstuk incl. luxe vleessalade, rauwkost, fruitsalade, 
stokbrood met kruidenboter en 2 sausjes naar keuze.

per 100 gram 1,75
per 100 gram 1,25
per 100 gram 1,45
per 100 gram 1,45        
per 100 gram 1,75
per 100 gram 2,95
per stuk 1,10
per 100 gram 1,45
per 100 gram 1,45
per 100 gram 1,25
per 100 gram 1,45
per 100 gram 1,45

VLEESSPECIALITEITEN 
Shashlick (vers)
Hawaïstick
Golfstick
Kipsaté 
Varkenhaassaté         
Runder entrecôte       
Drumstick
Kipfilet
Spareribs (gegaard)
Bbq worst 
Varkenskarbonade   
Spekfakkel                
Lamsracks               per 100 gram 4,95
Reespies per 100 gram 3,95

VEGETARISCHE SPECIALITEITEN
Groenteschijf                per stuk 1,75 
Veg. burger per stuk 1,75
Veg. worst per stuk 1,75

per 100 gram 2,25  
per 100 gram 2,25
per 100 gram 2,75

per kg 5,95
per kg 5,95
per kg  7,95
per kg 7,95
per kg 9,95   
per kg 8,50
per kg 12,50

per stuk 1,80 
per kg 7,50 
per stuk 2,00 

VISSPECIALITEITEN 
Zalmmoot in folie           
Scampispies
Hele forel in folie          

SALADES 
Rundvleessalade           
Kartoffelsalade              
Kippasta 
Scharrelsalade              
Zalmsalade 
Diverse rauwkost         
Fruitsalade

DIVERSEN 
Steenoven stokbrood   
Aardappelkrieltjes         
Gepofte aardappel        
Diverse sausjes               per kg 9,90

REUZE SPIES
Heel gevuld speenvarken aan het spit    
(10 - 20 kg per stuk)  per kg 15,50
Heel gevuld lam  
(15 - 30 kg per stuk)     per kg 15,50   
Heel geitenlam      
(10 - 15 kg per stuk)  per kg  15,50
Wild zwijn big   
(in seizoen gevuld 10 - 20 kg )    per kg 15,50




