
 

BBQ buffetten 

Bij DeMaes 

Cateringservice heeft u 

de keuze uit heerlijke 

diverse barbecue 

buffetten. 

De buffetten kunnen 

geheel naar eigen 

smaak worden 

ingericht. Wij kunnen 

uw partij of 

bijeenkomst geheel 

ontzorgen. Van 

aankleding door middel 

van partytent en 

heaters tot en met een 

kamado bbq, 

serviesgoed, dranken 

en bedienend 

personeel. 

Informeer naar de 

mogelijkheden voor 

een passend advies en 

offerte. 

 

Zijdevlinderhoek 9  
 3905 KC Veenendaal 

T : 0318-555 876  
E : info@demaescateringservice.nl 

 Barbecue 
Prijs incl. btw. p.p.                  vanaf   € 23,50 
 

 

  

*Standaard meegeleverd 

Vlees/BBQ items 

Wij maken voor u een selectie uit onderstaande items 

Hamburger, Home-Made Rib-eye 

Kippendijsaté  Malse Biefstuk 

Slagers BBQ worst Spareribs 

Varkensprocureur Groentepakket 

Vis (optioneel tegen meerprijs) 

Vispakket,  

bestaande uit zalm, gamba’s, witvis en groentes 

Vegetarisch 

Vegetarische shaslick  Groenteburger  

Vegetarische slagersworst Vegetarische hamburger 

Groentepakket 
Gemarineerd courgette 

en aubergine 

Salades* 

Aardappelsalade   DeMaes rauwkostsalade 

Rundvleessalade Fruitsalade 

Bijlage* 

Knapperig afgebakken 

brood met kruidenboter 

BBQ-saus 

Knoflooksaus   

Satésaus 

 
 

 

 

Beleef de smaak van goede catering... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Country barbecue           
Prijs incl. btw. p.p.                           € 39,50 

Te bestellen vanaf 20 personen 

 

Vlees Vis 

Runderribeye van het hele 

stuk gesneden 
Forellen en papillotte 

Varkenslende van het hele 

stuk  gesneden 
Zalm en papillotte   

Varkenshaassaté  

Salades 

Kidneybean salade 
Rijstsalade met gegrilde 

groentes 

Pastasalade met kip Fruitsalade 

Bijlage 

Grootmoeders broden met 

kruidenboter 
Bijpassende sauzen 

Maïskolf van de BBQ met 

honing 

Gepofte aardappel met 

crème fraîche   

 

 

 
 
 
 
 
 Kinderspecialiteiten 

 Wij maken voor u een selectie uit onderstaande  

 items 

Materialen 

Natuurlijk heeft u meer nodig dan alleen een 

de producten op de barbecue! Wij hebben een 

magazijn vol aan materialen om uw feestlocatie 

compleet in te richten. 

Denk aan partytenten, heaters, gezellige 

verlichting en natuurlijk onze Kamado bbq om 

uw feest compleet te maken. 

Wanneer mogen wij met u overleggen wat we 

voor u kunnen meenemen? 

Vlees 

Knakworstspiesjes 
Spies met 3 

gehaktballetjes 

Frikandelspiesjes Mini hamburgers 

Kleine kalfsworstjes Kipfilet 

Bijlage 

Groente mixed grill 

Fruit mixed grill 

Stokbrood 

Kruidenboter 

Satésaus 

Prijzen 

De Barbecue is te bestellen 

vanaf 4 personen.  

Barbecue - 4 items              € 23,50 p.p. 

Barbecue - 5 items              € 28,50 p.p. 

Barbecue - 6 items              € 31,50 p.p. 

Barbecue - vegetarisch        € 23,50 p.p. 

Barbecue - kind                   € 17,50 p.k. 

 

Vispakket – zalm, gamba en witvis     €  5,50 p.p. 

Vers fruitsalade                                  €  5,00 p.p. 

Moussetrio                                        €  6,50 p.p. 

Borden, bestek, bbq en gas               €  2,00 p.p. 

(incl. reinigen) 

Bbq en gas  (incl. reinigen)                 €  15,00 

Medewerker om te grillen en u 

volledig te ontzorgen                        € 42,50 p.u. 

 
  

 

Barbecue hoeft niet alleen maar vlees te 

zijn, geniet van onze vegetarische 

pakketten om meer afwisseling te creëren. 

 

 


