
Barbecue - Buffetten - Hapjes 

 

Buffetten en hapjes 

Openingstijden 
Maandag: 09:00-18:00 uur 

Dinsdag: gesloten 

Woensdag: 09:00-18:00 uur 

Donderdag: 09:00-18:00 uur 

Vrijdag: 09:00-18:00 uur 

Zaterdag: 09:00-15:00 uur 

 

Contact 
Heemraadsingel 10 

4944 VD Raamsdonk 

0162-571751 

info@smaakrijk-bv.nl 

www.smaakrijk-bv.nl 

 Koude hapjes 

 Warme hapjes 

 Tapas 

 Hapjesbuffet 

 Stokbroodjes 

 Snacks 

 Partypan 

 Smulplank 

Buffetten zijn te bestellen vanaf 15 personen en graag minimaal 4 dagen van te voren bestellen 

Heeft u speciale wensen? Kom dan even langs in de winkel of neem contact met ons op. 

 Koud buffet 

 Warm buffet 

 Koud/warmbuffet 

 Satébuffet 

 Lunch 

 Brunch 

Buffetten en hapjes zijn er in allerlei varianten: koud/warm, luxe/simpel, duur/goedkoop. Om 

iedereen zo goed mogelijk te kunnen voorzien in zijn of haar wensen, overleggen we graag over de 

juiste samenstelling. Om u een indruk te geven van de mogelijkheden zijn op onze website enkele 

voorbeelden weergeven. 



Barbecues 

Big Green egg barbecue 

Barbecues 

 

Barbecue standaard 
5 stuks vlees p.p. naar keuze: 

-Barbecueworst 

-Gemarineerde speklap 

-Gemarineerd varkensfiletlapje 

-Hamburger 

 
 

-Shaslick 

-Sparerib 

-Varkenshaasspies 

-Sate stokjes 

€6,95 p.p. 
 

-Gemarineerde kipfilet 

-Hawai-spies 

-Fakkeltje (kipfiletstokje met 

spek) 

-Runderschnitzel 

-Biefstukspies 

-Gemarineerde biefstuk 

-Pepersteak 

-Gemarineerde lamskotelet 

 

-Garnalenspies 

-Zalmmoot 

 

‘The ultimate cooking experience’ 

Grillen, bakken, koken, stoven, roken, slow cooking. Van 

mooi gegrild, sappig vlees tot zacht gegaarde visgerechten. 

Van knapperig brood tot de meest verfijnde desserts. Door 

het unieke, dubbelwandige keramiek kunt u de 

temperatuur tot op de graad nauwkeurig regelen. 

Wij verzorgen graag uw complete avond, waarbij wij             

op locatie de gerechten bereiden met de Green egg. 

Barbecue halal 
5 stuks vlees p.p. naar keuze: 

-Beefburger 

-Kipsate  

-Gemarineerde kipfilet 

 
 

-Lamskotelet 

-Lamssteak 

 

€8,95 p.p. 
 

-Kalfsspies 

-Kalfsfilet 

 

Groepenpakket 
Vanaf 20 personen 

4 stuks vlees p.p. naar keuze: 

-Barbecueworst 

-Gemarineerde speklap 

-Hamburger 

-Gemarineerde kipfilet 

 
 

 

-Sparerib 
-Sate  stokjes(2) 

 

 

€8,95 p.p. 
 

Bijgerechten 

-2 salades 

-2 sauzen 

-Sate saus 

-Stokbrood en kruidenboter 

Barbecue bijgerechten 
-Rundvleessalade 

-Aardappelsalade 

-2 rauwkostsalades 

 
-3 sauzen 

-Sate saus 

-Fruitsalade 

€5,- p.p. 
-Stokbrood 

-Kruidenboter 

Zie mogelijkheden “Barbecue standaard” aangevuld met: 

Barbecue vis 
5 stuks vis p.p. naar keuze: 

-Vistrio-spies 

-Zalmmoot 

-Garnalenspies 

 
 

-Panga-spies 

-Garnalenschuitje knoflook-/

chilisaus 

€8,95 p.p. 
 

-Gemarineerde witvis 

-Forelschuitje 

Barbecue vegetarisch 
5 stuks p.p. naar keuze: 

-Hamburger 

-Shaslick 

-Barbecueworst 

 
 

-Sate stokjes 

-Groenteburger 

-Roerbakschoteltje 

€7,95 p.p. 
 

-Groentespies 

-Gevulde paprika 

-Gevulde courget 

Barbecue de luxe 
5 stuks vlees p.p. naar keuze: 

 

 
€8,95 p.p. 
 

Vanaf 15 personen leveren wij de barbecue en het gas of kolen er gratis bij. Bij minder dan 15 perso-

nen  wordt er €20,- huur gerekend. Borden en bestek zijn te huur voor €1,- p.p. 


