
SPECIALIST

BIESMA
UW AMBACHTELIJKE

Bavette spies
Zeer smakelijke spies van het 
vergeten stukje vlees.

100 gram  € 2,35

Kipdijspies
Heerlijke mals gemarineerde 
kipdijvlees opgerold in spek.

100 gram   € 1,70
Procureur

Een mooi stuk vlees om in zijn  
geheel te bereiden op de BBQ, met 
als resultaat een lekker mals en 
sappig stuk vlees van het varken.

Slagerij Biesma
Kommisjewei 113, 9218 PD Opeinde
0512-371209, info@slagerijbiesma.nl
www.slagerijbiesma.nl

Ons barbecue- 
assortiment

Met ons uitgebreide barbecue-assortiment kunt 
u naar wens uw eigen barbecue samenstellen. 
Alle producten zijn van ambachtelijke kwaliteit 
en supermals. Vertrouwde kwaliteit van de  
Ambachtelijke Slager!

Rund
Verse beef burger € 1,30
Black Angus burger € 1,60
Entrecôte (100 gram) € 1,95
Bavettespies € 2,35
Runderspies € 2,20 

Varken
Hamburger € 1,00
Karbonade voorgebraden € 1,60
Varkens filetlapje (100 gram) € 1,35
BBQ-worst € 1,00
Chorizo braadworst rondje € 1,70
Zwitserse braadworst € 1,70
Varkenssaté (3 stokjes) € 2,10 
Golfspies € 1,50
Spare ribs gegaard (100 gram) € 1,39
Kinderspies € 1,20

Kip
Kip op stok € 1,60
Kip tandoori € 1,50
Kipsaté (3 stokjes) € 2,25
Kipsaté gegaard (3 stokjes) € 2,50
Hawaïspies € 1,50
Oosterse kipspies € 1,85
Kipdijspies met spek € 1,70
Italiaanse kipspies € 2,10
Shaslick € 1,50

Vis
Garnaalspies € 3,30
Zalmspies met paprika € 2,60
Pangasiusspies € 1,50

Vegetarisch
Vegetarische spies € 1,85
Vegetarische hamburger € 1,70
Gevulde paprika  € 2,95
Focaccia brood spies  € 1,20
Cheddar Mozarella spies € 2,50

Huurmateriaal
Borden, bestek en servetten p.p. € 0,50
Tent 8 x 4 € 25,00
Tent 6 x 3 € 25,00
Easy up party tent 3 x 4 € 20,00
Statafels per stuk € 3,00
Buffettafels per stuk € 3,00
BBQ incl. gas € 25,00
Koekenpan groot incl. gas € 25,00
Koekenpan klein incl. gas € 25,00
QFYR incl. gas € 25,00
Schoonmaakkosten € 15,00
Extra gasfles € 12,00



BBQ Compleet
• Wij maken een ruime variatie van vleessoorten
• 2 koude sauzen
• Warme saté saus in hotpot
• 2 soorten slades; scharrel- en smulsalade
• Diverse soorten stokbrood met kruidenboter
• Borden, bestek en servetten
• Gas BBQ of reuze koekenpan, incl. gas verbruik
• Schoonmaak van de BBQ

Vanaf 10 personen

Per persoon € 13,95

Pakket Basis
- Hamburger voorgebraden
- Hawaïspies
- Shaslick
- Portie saté

Per persoon € 6,10
 

Pakket Populair
- Karbonade voorgebraden
- Kip op stok
- Hamburger voorgebraden
- Portie saté

Per persoon € 6,35

Pakket de Luxe
- Runderspies
- Black Angus burger
- Kip tandoori
- Oosterse kipspies
- Kip op stok

Per persoon € 8,50

Pakket XXL
- Hamburger voorgebraden
- Karbonade voorgebraden
- Portie saté
- BBQ-worst
- Golfspies
- Kip op stok
- Hawaïspies

Per persoon € 10,25

Pakket Kids
- 2 gegaarde saté stokjes
- Kinderspies
- Hamburger voorgebraden

Per persoon € 3,75

Lekker…
Grootvlees op de BBQ

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 bereidings-
advies zodat uw vlees op de juiste wijze bereid kan 
worden.

Rund
- Diamanthaas
- Côte du Boeuf
- Tomahawk
- Shortribs
- Picanha
- T-Bone

Varken
- Procureur
- Ribroast

Lam
- Lamsrack
- Lamschouders
- Lamskotelet

Vraag naar de mogelijkheden in de winkel!

Speenvarken  
aan het spit!

Slagerij Biesma, specialist in speenvarken aan het 
spit! Wees er tijdig bij, zodat je gegarandeerd een 
heerlijk stukje vlees hebt. Minimaal 2 weken van 
te voren bestellen. 

Mogelijk vanaf 20 personen.

BBQ en meer..
Een nieuwe manier van buiten koken. Een prach-
tige vuurschaal om mee te barbecueën. De QFYR 
is te gebruiken al bakplaat en BBQ. De kookplaat 
rond het vuur heeft verschillende tempraturen, 
wat ervoor zorgt dat verschillende producten goed 
te garen zijn. De QFYR is in bruikleen verkrijgbaar 
bij aankoop van barbecuevlees bij ons. 

Dit zou ook goed kunnen in combinatie met een 
slager op locatie, die voor u alles heerlijk bereidt!

Daarnaast zijn er ook nog andere mogelijkheden 
zoals het gebruik maken van een Big Green Egg, 
een workshop van de slager en de slager op de 
locatie

Vraag naar de mogelijkheden in de winkel!


