
VAN SLAGERIJ BIESMA

HAPJES, BBQ, GOURMET, 
BUFFETTEN & MEER

Slagerij Biesma
Kommisjewei 113, Opeinde
Tel. 0512-371209
info@slagerijbiesma.nl
www.slagerijbiesma.nl



BBQ
PAKKETTEN

BBQ COMPLEET
Wij maken een ruime variatie van vleessoorten
• 2 koude sauzen
• Warme satésaus in hotpot
• 4 soorten salades; scharrelsalade, smulsalade,  
   rauwkostsalade en pastasalade
• Diverse soorten stokbrood met kruidenboter
• Gas BBQ of reuze koekenpan, incl. gas verbruik 
• Borden, bestek en servetten
• Schoonmaak van de BBQ

Vanaf 10 personen

BBQ  DE LUXE COMPLEET
Wij maken een ruime variatie van luxe vleessoorten
• 2 koude sauzen
• Warme satésaus in hotpot
• 4 soorten salades; scharrelsalade, smulsalade,  
   rauwkostsalade en pastasalade
• Diverse soorten stokbrood met kruidenboter
• Borden, bestek en servetten
• Gas BBQ of reuze koekenpan, incl. gas verbruik 
• Schoonmaak van de BBQ 

Vanaf 10 personen

PAKKET DE LUXE
• Runderspies
• Black Angus burger
• Kip tandoori
• Hawaïspies
• Kip op stok

PAKKET KIDS
• 2 gegaarde saté stokjes
• Kinderspies
• Hamburger voorgebraden

17.50 
per persoon

20.50 
per persoon

11.50 
per persoon

4.95 
per kind

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud



BBQ & MEER...
Een nieuwe manier van barbecueën. Sinds kort 
hebben wij ook de QFYR. Een vuur schaal met 
een grote grillrand. Hierop kunt u barbecueën. 
De binnen en de buitenkant hebben verschillende 
temperaturen waardoor u meerder producten kunt 
bereiden. Het is een sfeervolle barbecue en heel erg 
geschikt voor een gezellig avondje barbecueën met 
een grote groep. 

Ook is het mogelijk dat de slager hierbij aanwezig is 
om voor u te bakken. Als wij bij u komen barbecueën 
is het ook mogelijk dat we de Big Green EGG mee 
nemen. Hier kunnen we grote stukken vlees op  
bereiden, bijvoorbeeld een ribroast, porcetta of 
procureur. Vraag naar de mogelijkheden in de winkel.

Huurmateriaal
Borden, bestek en servetten   € 0,75
Statafel (met rok +€ 2,00)   € 3,00
Buffettafel (met rok +€ 4,00)  € 6,00
Tent 8x4 meter    € 45,00
Tent 6x3 meter    € 35,00
Easy up partytent 3x4 meter  € 30,00
Barbecue inclusief gas en schoonmaak € 40,00
Koekenpan inclusief gas en schoonmaak € 40,00
OFYR exclusief hout   € 40,00
OFYR inclusief hout   € 50,00
Extra gasfles    € 17,50

HUISGEMAAKTE SPARERIBS
KAMPIOEN VAN HET NOORDEN!

Rund
Verse beef burger 1.75

Black Angus burger                     2.20 

Entrecôte (100 gram) 2.40

Bavettespies 2.95

Runderspies 2.95

Varken
Hamburger voorgebraden 1.35

Karbonade voorgebraden 2.00

Varkensfiletlapje (100 gram) 1.65

BBQ worst 1.35

Zwitserse braadworst 2.25

Varkenssaté (3 stokjes) 2.80

Golfspies 1.95

Spareribs gegaard (100 gram) 1.75

Kinderspies 1.55

Kip
Kip op stok 2.15

Kip tandoori 1.90

Kipsaté (3 stokjes) 3.00

Kipsaté gegaard (3 stokjes) 3.15

Hawaïspies 2.35

Kipdijspies met spek 2.10

Shaslick 2.35

Vegetarisch
Vegetarische shaslick 2.85

Vegetarische hamburger 2.85

Gevulde paprika 4.10

Vegetarische champignonburger 2.85

Cheddar mozarella spies 3.50

Vis
Garnaalspies 4.00

Zalmspies met paprika 3.25

Pangasiusspies 2.00

ONS BBQ ASSORTIMENT BBQ TOPPER!

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud



Een groot stuk vlees op 
de barbecue is heerlijk en 
gemakkelijker te bereiden dan 
u denkt! Met de lekkerste 
vlees specialiteiten maakt u het 
buiten koken nog lekkerder. 
Een barbecue met deksel is 
ideaal voor het roosteren van 
een mooi groot stuk vlees. 
Natuurlijk krijgt u van ons een 
bereidingsadvies zodat uw 
vlees op de juiste wijze bereid 
kan worden!

VOOR DE VLEESFANAAT

RIBEYE STEAK

BAVETTE

SHORT RIB

PICANHA

PROCUREUR

RIBROAST
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud

Het varken is in 24 uur langzaam gegaard in de rookkast waardoor hij heerlijk mals en licht 

gerookt is. De slager komt hem voor u opsnijden. Hij verteld jullie over het varken en zal hem 

op een vakkundige manier voor jullie uitsnijden. Het speenvarken kan in combinatie met een 

buffet of barbecue. Minimaal 14 dagen van te voren bestellen. 

Vanaf 30 personen. Prijs op aanvraag.



BUFFET ‘DE LEIJEN’
Warm in chafing dish

• Gehaktbal in ketjapsaus
• Varkensrollade in jachtsaus
• Nasi
• Kip in grand veneur
• Babi pangang in saus
• Aardappel-groentegratin

Om zelf te bakken in een reuze 
koekenpan of op de barbecue
• Saté
• Hamburger
• Kip op stok

• Scharrel-, smul- en rauwkostsalade
• Satésaus
• Stokbrood met kruidenboter
• Borden, bestek en servetten
Vanaf 15 personen

19.95 
per persoon

19.50 
per persoon

14.50 
per persoon

19.75 
per persoon

BUFFETTEN

BUFFET 
‘DE EENDRACHT’
• Varkensrollade in jachtsaus
• Rode koolschotel
• Runderstoof
• Babi pangang in saus
• Kip in grand veneur
• Aardappel-groente gratin
• Nasi
• 3 soorten salades
• Stokbrood en kruidenboter
• Borden, bestek en servetten
Vanaf 15 personen

STAMPPOT 
BUFFET
Een variërende mix van 3 
stamppotten waarbij 
rekening wordt gehouden met 
de seizoensinvloeden. 
• Boerenkool
• Zuurkool
• Hutspot
• Andijvie
• Hete bliksem 
• Borden, bestek en servetten
Heerlijk verrijkt met 
rookworst, spekjes en tafelzuur. 
Gehaktbal in jus of speklap 
tegen meerprijs. 
Vanaf 15 personen

BUFFET 
‘DE MIEDEN’
• Nasi en/of bami 
• Kipdij in Indische currysaus
• Gehaktballetjes in 
   ketjapsaus 
• Aardappel wedges
• Procureur in stroganoffsaus
• Kipdij in satésaus
• Stokbrood met kruidenboter
• Borden, bestek en servetten
Vanaf 15 personen

Vragen of speciale wensen? Vraag er naar in de winkel

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud



GOURMETFEEST
Helemaal zelf kiezen wat u met de feestdagen op tafel zet? Daarom biedt Slagerij Biesma het nieuwe gourmetten aan. 

U stelt eenvoudig naar wens uw eigen gourmet samen. Zo werkt het gourmetfeest: 200 gram per schaaltje. 

Wij adviseren 300 gram gourmetvlees per persoon. Handig uit te wisselen aan tafel. Geheel naar eigen wens 

samen te stellen. Laat het vlees een half uur op kamertempratuur komen en eet smakelijk!

BIEFSTUK

HERTENBIEFSTUK

KIPFILET GEMARINEERD

SLAVINK

HAMBURGER

VARKENSHAAS GEMARINEERD

SHOARMA VARKENSREEPJES

KIP HAWAÏ SPIES

LAMSRACK

EENDENBORSTFILET

KIPFILET

SHASLICK

5.5.9090  
per bakje

7.7.7070  
per bakje

3.3.7070  
per bakje

3.3.7575  
per bakje

7.7.2525  
per bakje

5.5.6060  
per bakje

3.3.5050  
per bakje

5.5.7575  
per bakje

3.3.5050  
per bakje

3.3.9090  
per bakje

2.2.9090  
per bakje

5.5.7575  
per bakje

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud



8.50 
per persoon

14.50 
per persoon

8.50 
per persoon

3.50 
per kind

14.50 
per persoon

GOURMET-
SCHOTEL
• Malse biefstukje
• Kipfilet
• Varkenshaas
• Fries slavinkje
• Mini hamburgertje
• Mini shaslick
• Gekruide reepjes
• Varkensoester

GOURMET COMPLEET
• Gourmetschotel
• 2 soorten salade
• 3 soorten saus
• Stokbrood
• Kruidenboter

FONDUE COMPLEET
• Fondueschotel
• 2 soorten salade
• 3 soorten saus
• Stokbrood
• Kruidenboter

FONDUE-
SCHOTEL
• Rundvlees
• Varkensvlees
• Kip
• Spies
• Burgertje
• Vinkje

GOURMET KIDS

• Hamburgertje
• Kipfilet
• Fries slavinkje
• Hawaïspies

GOURMET & FONDUE PAKKETTEN

Vanaf 4 personen Vanaf 4 personen

RUNDVLEESSALADE
200 gram per persoon, te bestellen 
vanaf 4 personen

SCHARRELSALADE
Een heerlijke vegetarische salade,  
200 gram per persoon, te bestellen 
vanaf 4 personen

SMULSALADE
Een romige rundvleessalade,  
200 gram per persoon, te bestellen 
vanaf 4 personen

4.95 
per persoon

4.95 
per persoon

4.95 
per persoon

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud



BULGAARSE SMULSTEEN
Met aardappelwedges, paprika, cour-
gette, broccoli

TAPASPLANK
Origineel en lekker voor bij een feestje 
of andere gelegenheid is de tapas-
plank. Heerlijk samen genieten van 
verschillende hapjes. Ca. 8 personen.

MIXED GRILL SMULSTEEN
Voor de vleesliefhebbers met var-
kenshaas, kipfilet en biefstuk

BOEREN HAPJESSCHOTEL
Voor iedere feestelijke gelegenheid 
kunnen wij zeer gevarieerde hapjes-
schotels leveren. In overleg wordt de 
hapjesschotel samengesteld. 

HAPJES SMULSTEEN
Gevuld met diverse heerlijke hapjes

LUXE HAPJES
Een heerlijke variatie van prachtige 
luxe hapjes voor iedere gelegenheid. 
In overleg wordt de hapjesschotel 
samengesteld. 

De met vlees en groente gevulde steen wordt op authentieke Bulgaarse wijze, in één 
keer in de oven op 180 C en in 25-30 minuten, gegaard. Met de bijgeleverde 

gietijzeren houder kan de steen op tafel gepresenteerd worden.

Zo kunt u direct aan tafel genieten van een complete, sfeervolle, ambachtelijke en 
verse maaltijd. De feestelijke Smulsteen is ook ideaal als alternatief voor gourmetten.

Een gevulde Smulsteen is als maaltijd voldoende voor 2 á 3 personen

Nieuw! Voor een geslaagde verjaardag of 
ander feest, kies je voor de partypan! 

Onze partypan is goedgevuld met heerlijke 
eigengemaakte producten. Bestel de 

partypan in combinatie met stokboord en 
kruidenboter, sauzen of andere hapjes.

Partypan:
Indische balletjes, Chicken Bali, Grillworst, 

Zeeuws spek, Mini kiprollade en 
Gehaktballetjes in ketjapsaus.

per pan vanaf 

40.00

DE PARTYPAN

21.00 
per stuk

21.95 
per stuk

18.95 
per stuk

vanaf

35.00 

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud



SLAGERIJ BIESMA, UW ROLLADE SPECIALIST

Wij hebben een uitgebreid assortiment aan verse eigengemaakte rollade soorten.

Runderrollade   2.00

Half om half rollade   1.75

Varkensrollade   1.39

Italiaanse gevulde entrecôte  2.60

Spekrollade   1.55

Varkensfiletrollade met pruim en abrikoos   1.69

Kiprollade   1.95 

Bovenstaande prijzen zijn aangegeven per 100 gram

VOORGERECHTEN & HUISGEMAAKTE SPECIALITEITEN
Carpaccio  per persoon 6.95

Mosterdsoep   per liter 5.95

Prijswinnende ossenstraartsoep, Nederlands kampioen!  per liter 6.95

Ribroast  100 gram 1.99

Eigen gemaakte rosbief  100 gram 2.95

Tiroler ham  100 gram 2.50

ROLLADE SPECIALITEITEN

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud



Slagerij Biesma is uw specialist in de lekkerste droge worsten. Gedurende het jaar zijn 
er altijd verschillende soorten aanwezig, afhankelijk van het seizoen en het aanbod. 
Denk hierbij aan gans, ree & wildzwijn.

• Droge worst turf, op turf gerookt
• Droge worst eik, op eikenhout gerookt
• Droge worst berenburg
• Droge worst walnoot
• Milano’s, Italiaanse gekruid
• Variatie van wild droge worsten

DROGE WORST SPECIALITEITEN

WILD & GEVOGELTE
Hertenbiefstuk  100 gram  3.90

Reefilet  100 gram  5.90

Konijnenbouten  100 gram  1.69

Eendenborstfilet  100 gram  3.90

Ganzenborstfilet  100 gram  1.10

Kalkoen  diverse gewichten  

Kalkoendijen  100 gram  1.39

Hazenbouten per 2 stuks x 400 gram  100 gram  2.39

Hazepeper 1000 gram  100 gram  3.39

Wildzwijnnek 1300 gram  100 gram  3.65

Wildzwijnfilet 200 gram  100 gram  5.10

Reebout 2000 gram  100 gram  3.90

Fazant heel  per stuk  17.00

Maïskip  per stuk 13.50

Gedurende het hele jaar hebben wij wild in ons 

assortiment door een nauwe samenwerking met lokale 

jagers. Vraag in de winkel naar de mogelijkheden. Bestel 

tijdig om teleurstelling te voorkomen.

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud



DE LEUKSTE GESCHENKPAKKETTEN

FRYSK PAKKET

ALTIJD LEKKER MAND

CELLOFAAN PAKKET

GOED GEVULD PAKKET

DROGE WORSTEN 
CADEAU

DIVERSE ROLLADES

HALVE METER 
DROGE WORST

BIESMA CADEAUBON

GENIET ER VAN

vanaf 69.95 

vanaf 47.50 

vanaf 18.50 

vanaf 39.95 

vanaf 6.95 

vanaf 12.95 

vanaf 12.50 

vanaf 15.00 

vanaf 35.00 

Verwen uw familie, vrienden, kenissen of collega’s met een leuk en bijzonder cadeau!

Wij presenteren u graag ons assortiment aan traditionele en verrassende pakketten uit onze 

ambachtelijke slagerij! Een heerlijk vleespakket met onder andere rookworst, droge worst, grillworst 

en onze andere ambachtelijke specialiteiten! Wilt u een eigen pakket samenstellen? Geen probleem! 

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud



Slagerij Biesma
Kommisjewei 113, Opeinde
Tel. 0512-371209
info@slagerijbiesma.nl
www.slagerijbiesma.nl

DE KWALITEITSGARANTIE
VAN SLAGERIJ BIESMA IN OPEINDE

Met goud bekroonde 

Corned beef

Met goud bekroonde 

Milano

Met goud bekroonde 

Ossenstaartsoep

Met goud bekroonde 

Rookworst

Met goud bekroonde 

Frisse kipsalade

Met goud bekroonde 

Beppes 
ovenschotel


