
Time to BBQ
Slager Ben heeft verschillende BBQ-pakketten voor u 

samengesteld met scharrelvlees uit de regio, huisgemaakte 
salades en glutenvrije marinades en sauzen. Staat u 

liever niet zelf achter de grill? Kies dan voor een compleet 
verzorgde BBQ-party met een kok aan huis.

Het is weer BBQ-tijd! 



Scharrelvlees 
uit de regio
• Saté van malse scharrelkipfilet
•  Mager varkensfiletlapje met 

mediteraanse marinade
•  Doorns BBQ worstje van scharrelvlees
•  Hamburger van 100% rundvlees
V•  oorgegaarde kipdrumstick
•  Dun lapje scharrelkipfilet met 

kruidenmarinade

Salades uit 
eigen keuken
• Pastasalade met tomaten en kruiden
• Duitse aardappelsalade
• Boeren rundvlees salade
•  Scharrelei salade met komkommer  

en lente-ui  

Glutenvrije 
BBQ-sauzen
•  Knoflooksaus
•  Smoked Bullsaus
•  Satésaus (zelf opwarmen)
•  Heuvelrug BBQ saus

Stokbrood en 
huisgemaakte 
kruidenboter

Inclusief
•  Gas BBQ
• Gasfles
• BBQ tangen en opscheplepels
• Borden, bestek en servetten
• Thermoboxen (minimaal 14 uur koel)

Vanaf 10 personen
€ 16,99 per persoon.

Time to BBQ
Het BBQ-seizoen is weer begonnen! Slager Ben heeft verschillende  
BBQ-pakketten voor u samengesteld met scharrelvlees uit de regio, 
huisgemaakte salades en glutenvrije marinades en sauzen. 

Bent u vegetariër, flexitariër of wilt u gewoon eens iets anders?  
Ben heeft ook een vegetarische en een vis-BBQ voor u. 

Geeft u een feestje en staat u liever niet zelf achter de grill? Kies dan voor een 
compleet verzorgde BBQ-party met een privé kok die voor u komt barbecueën 
in uw eigen tuin. Zo kunt u zorgeloos genieten van uw eigen feestje en een 
smakelijke BBQ.  

Gluten en meer: 
•  Glutenvrije marinades,  

BBQ-sauzen, satésaus
•  Koolhydraatarme gerechten  

met groenten, vlees en vis
•  Vraag in de winkel naar onze 

andere allergeenvrije producten

Basic BBQ 
BBQ met scharrelvlees uit de regio, huisgemaakte salades en glutenvrije 
marinades en sauzen. 350 gram vlees en 250 gram salade per persoon. 



Ben’s Favorite BBQ    

Meat & Fish-BBQ   

BBQ met scharrelvlees uit de regio, huisgemaakte salades en glutenvrije 
marinades en sauzen. 350 gram vlees en 250 gram salade per persoon. 

Slager Ben ‘meets’ De Zilte Zee in Doorn. Een BBQ met scharrelvlees van Ben, 
duurzaam gevangen vis van De Zilte Zee, huisgemaakte salades (250 gram per 
persoon) en glutenvrije marinades en sauzen.

Scharrelvlees 
uit de regio
•  Saté van Malse scharrelkipfilet
•  Mager varkensfiletlapje met 

mediteraanse marinade
•  Malse biefstukspies met 

kruidenmarinade
•  Hamburger van 100% rundvlees
•  Doornse spare ribs
•  Varkenshaas saté

Salades uit 
eigen keuken
•  Pastasalade met tomaten en kruiden
•  Duitse aardappelsalade
•  Boeren rundvleessalade
•  Scharrelei salade met komkommer  

en lente-ui  

Scharrelvlees 
uit de regio
•  Malse biefstukspies met 

kruidenmarinade
• Hamburger van 100% rundvlees
• Saté van malse scharrelkip

Duurzaam gevangen 
vis, elke dag vers 
uit Spakenburg 
•  Garnalenspies
•  Zalmmootje met kruidenmarinade

Salades uit 
eigen keuken
•  Pastasalade met tomaten en kruiden
•  Duitse aardappelsalade
•  Boeren rundvleessalade
•  Scharrelei salade met komkommer  

en lente-ui  

Glutenvrije 
BBQ-sauzen
•  Knoflooksaus
•  Smoked Bullsaus
•  Satésaus (zelf opwarmen)
•  Heuvelrug BBQ saus

Stokbrood en 
huisgemaakte 
kruidenboter

Inclusief
•  Gas BBQ
• Gasfles
• BBQ tangen en opscheplepels
• Borden, bestek en servetten
• Thermoboxen (minimaal 14 uur koel)

Vanaf 10 personen 
€ 18,99 per persoon.

Glutenvrije 
BBQ-sauzen
•  Knoflooksaus
•  Smoked Bullsaus
•  Satésaus (zelf opwarmen)
•  Heuvelrug BBQ saus

Stokbrood en 
huisgemaakte 
kruidenboter

Inclusief
•  Gas BBQ
• Gasfles
• BBQ tangen en opscheplepels
• Borden, bestek en servetten
• Thermoboxen (minimaal 14 uur koel)

Vanaf 10 personen 
€ 21,99 per persoon.



Vis-BBQ
BBQ met duurzaam gevangen vis van De Zilte Zee in Doorn,  
huisgemaakte salades en glutenvrije marinades en sauzen.

Duurzaam gevangen 
vis, elke dag vers uit 
spakenburg
• Garnalenspies
• Zalmmootje met kruidenmarinade
•  Wilde zeebaars filet gemarineerd  

met knoflook

Salades uit 
eigen keuken
•  Pastasalade met tomaten en kruiden
•  Duitse aardappelsalade
•  Boeren rundvleessalade
•  Scharrelei salade met komkommer  

en lente-ui  

Glutenvrije 
BBQ-sauzen
•  Knoflooksaus
•  Smoked Bullsaus
•  Satésaus (zelf opwarmen)
•  Heuvelrug BBQ saus

Stokbrood en 
huisgemaakte 
kruidenboter

Inclusief
•  Gas BBQ
• Gasfles
• BBQ tangen en opscheplepels
• Borden, bestek en servetten
• Thermoboxen (minimaal 14 uur koel)

€ 22,50 per persoon

Bezorgen en 
ophalen
• in Doorn: GRATIS 
• buiten Doorn: € 6,95

Vegetarische 
gerechten
• Vegetarische wrap
• Vegetarische saté
•  Portebello gevuld met roomkaas en 

zontomaten
• Vegaburger uit eigen keuken

Salades uit 
eigen keuken
•  Pastasalade met tomaten en kruiden
•  Duitse aardappelsalade
•  Scharrelei salade met komkommer  

en lente-ui  

Glutenvrije 
BBQ-sauzen
•  Knoflooksaus
•  Smoked Bullsaus
•  Satésaus (zelf opwarmen)
•  Heuvelrug BBQ saus

Stokbrood en 
huisgemaakte 
kruidenboter

Inclusief
•  Gas BBQ
• Gasfles
• BBQ tangen en opscheplepels
• Borden, bestek en servetten
• Thermoboxen (minimaal 14 uur koel)

€ 18,99 per persoon

Vega-BBQ  
BBQ met vier soorten vleesvervangers en 250 gram huisgemaakte 
salade per persoon.

of liever ‘Just fish’?
Lekkere verantwoorde vis voor de BBQ
• Garnalenspies
• Zalmmootje met kruidenmarinade
•  Wilde zeebaars filet gemarineerd  

met knoflook

€ 12,99 per persoon.

of liever ‘Just vega’?
Verrassende vegetarische BBQ- 
produkten
• Vegetarische wrap
•  Portebello gevuld met roomkaas en 

zontomaten
• Vegaburger uit eigen keuken

€ 8,99 per persoon.



budget BBQ

Scharrelvlees uit 
de Regio 
• 2x saté van malse scharrelkipfilet
• Doorns BBQ worstje van scharrelvlees
• Hamburger van 100% rundvlees

Salades uit 
eigen keuken (250 gr. p.p.)
• Duitse aardappelsalade
• Boeren rundvlees salade
• Pasta salade met tomaten

Glutenvrije 
BBQ-sauzen
• Knoflooksaus
• Smoked Bullsaus
• Satésaus (zelf opwarmen)

Stokbrood en 
huisgemaakte 
kruidenboter

Inclusief
•  Gas BBQ
• Gasfles
• BBQ tangen en opscheplepels
• Borden, bestek en servetten
• Thermoboxen (minimaal 14 uur koel)

Vanaf 10 personen 
€ 14,95 per persoon

Heeft u een feestje en staat u liever niet zelf achter de grill? Kies dan voor een 
compleet verzorgde BBQ-party met privé kok die voor u komt barbecueën in uw 
eigen tuin. Zo kunt u zorgeloos genieten van uw eigen feestje én een smakelijke BBQ. 
Natuurlijk ruimen wij voor u op en doen de afwas! Wel zo makkelijk voor u.

BBQ-party met kok bij u 
in de tuin 

Just Meat 1
•  Verrassende scharrel BBQ-produkten 

uit de regio
•  Kipsaté van scharrelkip
•  BBQ worstjes uit Doorn
•  Hamburgers van puur rundvlees
•  Mediteraanse filet steak

€ 9,99 per persoon.

Just Meat 2
•  Verrassende scharrel BBQ-produkten 

uit de regio
•  Malse biefstukspies
•  Black Angus burger
•  Lamskebab spies
•  Kip-Lemon spies van scharrelkip

€ 12,99 per persoon.

Just Meat 3
•  Verrassende luxe scharrel BBQ- 

produkten uit de regio
•  Kalfsbrochette met zontomaten  

en rode ui
•  Lamskotelet met een marinade  

van tuinkruiden
•  Beefbrochette, mals en lekker gekruid
•  Kalkoenbrochette met katenspek en 

een knoflookmarinade

€ 14,99 per persoon.

Just Meat 4 luxe
Super luxe scharrel BBQ-produkten 
voor de liefhebbers
•  Rib eye van black angus rund  

(to share)
•  Ossenhaasbiefstuk brochette
•  Lamskotelet met een marinade van 

tuinkruiden
•  Kalfs brochette

€ 19,95 per persoon.

of liever ‘Just meat’?
BBQ-pakketten met alleen vlees. 



Varkentje-aan-
het-spit 
•  Luxe broodsoorten met ambachtelijke 

kruidenboter en verschillende sauzen
•  Coleslaw met mosterddressing 
•  Komkommer-tomatensalade  

met dilledressing
•  Boeren rundvleessalade opgemaakt 

met verschillende vleeswaren
•  Varken aan het spit met  

huisgemaakte barbecuesaus
•  Krieltjes met spekjes en ui 

Vanaf 40 personen € 24,99 per persoon 
inclusief kok, borden, bestek en de afwas.

Festival-BBQ
BBQ in een informele festivalsfeer, 
waarbij uw gasten gezellig rondlopen 
met een drankje in de hand en eten 
wanneer ze willen. 

• Biefstukspiesen met zontomaten
•  Luxe hamburger van  

100% rundvlees op een broodje
•  Gegrilde kipdijen met knoflook-

citroenmarinade
•  Saté van scharrelkip met kroepoek, 

gebakken uitjes en satésaus
•  Saladebuffet met huisgemaakte 

huzaren-, kartoffel-, rauwkost-  
en pastasalade

•  Plank met Italiaanse en Spaanse 
vleeswaren, kruidenboter en tapenade

Vanaf 40 personen € 26,99 per persoon 
inclusief kok, borden, bestek en de afwas.

BBQ-buffet  
Lekkere luxe gerechten.

•  Côte de boeuf, een mooi  
stuk runderrib

•  Porchetta, een Italiaanse 
varkensrollade

•  Angus beefburgers van  
100% Black Angus rundvlees

•  Saté van scharrelkip met gebakken 
uitjes en satésaus

•  Zalm met verse kruiden en citroen
•  Scampi-spiesen met knoflook-

citroenmarinade
•  Luxe broodsoorten met ambachtelijk 

gemaakte kruidenboter
•  Rundvleessalade opgemaakt met 

verschillende vleeswaren
•  Twee rauwkostsalades met  

groenten van het seizoen
•  Verschillende Amerikaanse BBQ-

sauzen en knoflooksaus
 
Vanaf 40 personen € 32,99 per persoon 
inclusief kok, borden, bestek en de afwas.

Surf & Turf 
BBQ-party
Verrassende gerechten met 
scharrelvlees uit de regio en  
duurzaam gevangen vis van  
De Zilte Zee uit Doorn. 

• Voorgerecht: Bens ‘steak tartare’ 
• Dry-aged ribeye  
• Reuzengamba’s
• Krieltjes met rozemarijn en olijfolie
• Steenovenbroden 

•  Insalata caprese, salade met 
mozzarella, tomaat en basilicum

•  Frisse rauwkost met groenten  
van het seizoen

•  Ambachtelijk gemaakte  
kruidenboter en olijfolie

Vanaf 40 personen € 33,99 per persoon 
inclusief kok, borden, bestek en de afwas.

T-bone-steak-
BBQ-party

Een stoere BBQ voor liefhebbers 
van een smakelijk stuk vlees van de 
hoogste kwaliteit. 

Een T-bone steak bestaat uit een 
entrecote en een ossenhaas en heeft 
een gemarmerde ‘look’ van witte dunne 
adertjes vet die zorgen dat het vlees 
mals en sappig blijft tijdens het grillen. 
Ben snijdt de steaks ter plekke af en 
grilt het vlees voor u boven een open 
vuurtje van houtskool, zodat het een 
lekkere rooksmaak krijgt. Loopt het 
water u al in de mond?

•  T-bone steak
•  Salade met mozzarella, tomaten, 

verse basilicum en olijfolie
•  Pastasalade met gegrilde  

groenten van het seizoen 
•  Frans landbrood met ambachtelijk 

gemaakte kruidenboter

Vanaf 40 personen € 33,99 per persoon 
inclusief kok, borden, bestek en de afwas.



Bestellen
Voor het bestellen kunt u terecht in de winkel bij Slager Ben 

of op de website www.slagerben.nl.

Contact
Slager Ben

Kampweg 38
3941 HJ Doorn

0343 – 412 253
bestellingen@slagerben.nl

www.slagerben.nl




