
Varkensvlees

• Hamburger (voorgegaard)   .............€ 1,-

• BBQ worstje   ...................................
..€ 1,10

• Gemarineerde speklap   ....................€ 1,25

• Varkens sateetje   ...............................€ 1,10

• Varkenshaas sateetje   .......................€ 1,50

• Voorgegaarde Karbonade.................€ 1,55

• Shaslick   ...................................
..........€ 1,35

• Stuk gemarineerde Sparerib  ...........€ 1,90

• Gemarineerd filetlapje  .....................€ 1,20

• Houthakkers steak (met bacon)   ....€ 1,80

• Gemarineerd procureurlapje   .........€ 1,30

Kip

•  Gemarineerde drumstick 

 (voorgegaard)   ..................................
€ 0,90

• Kip saté  ....................................
...........€ 1,10

• Gemarineerde kipfilet  ......................€ 1,45

• Gemarineerde kippendij  .................€ 1,30

• Hawaii spies  ...................................
...€ 1,30

• Gemarineerde kippenvleugels 

 2 stuks  ....................................
............€ 1,80

• Gemarineerde kipspies met bacon .€ 1,80

Rundvlees

 • Hamburger Vers .............................€ 1,30

 • Pepersteak (biefstuk) .....................€ 2,50

 • Biefstukspies  ...................................€
 2,75

 • Gemarineerde Shaslick  .................€ 1,80 

 • Gemarineerde entrecote 

   (het lekkerste op houtskool!)  ........€ 2,40

 • Gemarineerde Ribeye steak

   (het lekkerste op houtskool!)  ........€ 2,75

 • Chimi-churri worstje  ....................€ 1,10

 • T-bonesteak 

     (voor op de Green egg)  ..............Dagprijs

 • Bavette 
   (het lekkerste op houtskool!) .....Dagprijs

Vis

• Gambaspies   .........................(Dagprijs)

• Pangaspies   ...........................(Dagprijs)

• Zalm met kruidenboter   .....(Dagprijs) 

• Zalmspies  .............................(Dagprijs)

Vegetarisch

• Portobello gevuld met monchou, 

 walnoot en rode ui ............................€ 1,95

• Zoete punt paprika gevuld met 

 mais, tomaat, feta en kidneybonen .€ 1,80

• Gemarineerde plakken aubergine

 2 stuks  ....................................
............€ 1,- 

• Gemarineerde courgette 2 stuks  ....€ 1,-

• Vega groentenburger ........................€ 1,30

• Vega spies ....................................
.......€ 1,20

• Maiskolf in kruidenboter .................€ 2,-

• Gepofte gekruide aardappel .............€ 2,-

• Schuitje mozzarella met tomaat 

 en basilicum   ...................................
..€ 2,25

Salades

• Pasta salade (Vega)

• Kartoffelsalade (Vega) 

• Rundvleessalade 

• Brunchsalade 

• Huzarensalade

• Hollandse rauwkost (Vega)

• Griekse rauwkost (Vega)

• Zalmsalade

Sauzen & smeersels

• Satésaus
• Knoflooksaus

• Cocktailsaus 

• Zigeunersaus

• Eigengemaakte Kruidenboter

• Aioli.
• Diverse soorten tapenade 

Broodspecialiteiten

• Stokbrood wit

• Stokbrood bruin

• Baguette

Het samenstellen van uw vlees, vis of Vega pakket kan in 
alle combinaties. Voor advies over uw keuze neem contact 
met ons op via de e-mail of telefoon.
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Als u het vlees voor de BBQ heeft samengesteld en u wilt het afmaken met een mooie en lekkere 
zelfgemaakte salade, vers afgebakken stokbrood en natuurlijk de sauzen en de smeersels; 

dan kan dat tegen een tarief van € 5,50 p.p.



Natuurlijk kunt u ook kiezen 
voor een al samengesteld pakket. 
Variëren is mogelijk! Hou 
hierbij wel rekening met een 
prijsverandering.

Potklei 20 
9351 VS Leek
0594 510080
info@nederhoedleek.nl

Sam. Leviestraat 1
9351 BM Leek
0594-511277

Barbecueleek.nl

Om uw BBQ helemaal af te maken en 
van alle gemakken te voorzien, kunt u 
bij ons ook terecht voor de volgende 
mogelijkheden:

• Gasbarbecue ..................................... € 20,-   
 (incl. gas & gereedschap)
• Houtskoolbarbecue .......................... € 10,-
• Houtskool & briketten, per zak ...... €  2,95  
• Aanmaakblokjes, per zakje  ............ € 1,75  
• Statafels   ............................................ € 9,50
 (huur per stuk per dag)
• Goede kwaliteit plastic bestek, 
 borden en servetten.  ....................... € 0,50
• Grill chef op locatie 
 (kosten en uren zijn in overleg)

Om uw bestelling zo goed mogelijk te laten 
voldoen aan de juiste eisen en aandacht 
adviseren wij om vroegtijdig te bestellen. 
Dit om eventuele teleurstellingen te 
voorkomen.

Diversen

Pakket populair 

• Hamburger
• Drumstick
• Barbecueworst

• Gemarineerde speklap

• 2 varkenssaté

€ 6,95 p.p.

Pakket royal

• Hamburger
• Voorgegaarde schouderkarbonade 

•  Shaslick
•  Barbecueworst

•  2 varkenssaté

• Drumstick
• Hawaiispies 

€ 8,95 p.p.

Pakket exclusief

• 2 varkenshaas saté

• Gemarineerde entrecote 

• Biefstukspies 

• Gemarineerde filetlapje

• Pepersteak
• Gemarineerde kippendij.

€ 11,95 p.p.

kidspakket

• Hamburger
• Barbecueworst

• 1 varkenssaté
• Drumstick 

€ 5,- p.p.

Pakket U.S.A,

• Hamburger 
• Barbecueworst

• Biefstukspies
• Pepersteak
• Gemarineerde sparerib

€ 9,95 p.p.
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