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Kla�eslager

BBQ-ASSORTIMENT
Vlees 
BBQ-steak
Entrecôte
Gerijpte entrecôte
Côte à l’os 
Hamburger
Entrecoteburger
Grillburger (black angus)
BBQ worst
Chipolata 
Spekfakkel
BBQ spek
Saté

Varkenshaasje spies
Gem. varkenshaasje
Tricolore worstjes
Merguez worst
Gem. koteletje
Grillworstspies
Gem. Mignonettje
Gem. Varkenslapje 
Spareribs
Lamskroontje
Lamsfilet
…

Varkenssteak Duroc

Kip/Gevogelte
Kipfilet
Gemarineerde kipfilet
Kipsaté
Gemarineerde kipsaté
Kippenboutjes
Kipsaté v/h huis
Drumsticks
Kipchipolata
Gemarineerd kalkoenlapje
Balletjesspie van kip
Chicken wings
…

Vis
Scampibrochette
Zalmfilet
Kreeft
Papillot van vis
Zalm/Kabeljauw brochette
...
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Gerijpt Vlees  Vermelde prijzen zijn in het been
Een greep uit ons assortiment:  week tot week afhankelijk

Holstein Premium - Oostenrijk  € 31,50 /kg 
De gekende zwart-wit koe met een grove maar 
malse structuur van het vlees. Door de interne 
vetmarmering krijgen we een volle smaak met 
boter toets.

Montbeliarde - Frankrijk  € 34,50 /kg 
Kruidige en lichte botersmaak.

Duroc van merksplas  €22,16/kg 
(H)eerlijk varkensvlees van de bovenste plank uit 
de ‘achtertuin’. Perfect op smaak na een rijping van 
3 weken!

Boeuf Normande - Frankrijk  € 34,50 /kg 
Ongekende parel uit Frankrijk. Een echt pré salé 
ras, mooi gemarmerd en vol van smaak!

Belgisch Witblauw uit de Kempen  € 26,00 /kg 
Ons eigenste Belgisch Witblauw uit de Kempen. 
Ongekende malsheid in combinatie met een 
magere structuur en aangename vleessmaak.

Salers - Frankrijk  € 34,50/kg 
Deze stevige koeien zijn van oorsprong echte 
bergkoeien. Staat in Frankrijk bekend als het 
betere rundsvlees met een lekkere smaak!

Parthenaise - Frankrijk  € 36,00/kg 
Eigenlijk een melkkoe die meer en meer aan 
populariteit wint door zijn enorm smaakvol vlees!

HOE BEREID IK DRY-AGED VLEES

Steek het vlees gedurende 30 tot 120 
minuten in de oven op 50°. 

Een koude zone op de bbq werkt ook!
(tijd is afhankelijk van dikte/grote van het 

stuk vlees)
- 

Het vlees kruiden naar wens.
- 

Het vlees kort en krachtig dichtschroeien  
tot de gewenste cuisson.

 -
Na het bakken de steak enkele minuten, 

afgedekt, laten rusten.
 -

Tijdens het rusten gaart het vlees stilletjes 
verder, hou hier rekening mee!
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EXTRA 
BIJGERECHTEN
Als aanvulling van ons groentebuffet of uw 
eigen groenten!

Verse aardappelsalade € 9,81/kg
BBQ-salade € 12,95/kg
Polder salade € 12,95/kg
Pasta salade € 12,95/kg
Rauwkostsalade v/h huis € 12,95/kg
Aardappel in de schil € 9,95/kg 
met vulling van kruidenboter
Champignon boursin vulling € 19,50/kg

GROENTEBUFFET
vanaf april t/m september 
verkrijgbaar vanaf 4 personen  € 6,55/pp

Deze groenten worden standaard geleverd in onze 
BBQ-pakketten. Bestellingen voor het weekend 
ten laatste doorgeven voor donderdag 12:30.

Tomaten
-

BBQ salade 
(komkommer, witte kool, worteltjes, dressing)

-
Gekookte eitjes

-
Aardappel salade  

(met zelf gekookte patatjes en eigenmaak tartaar)
-

Slamix
-

Pasta salade
(tomaatjes, dressing)

-
Geraspte wortelen

-
Rijstsalade  

(wortelen, erwten, mais, marinade)
-

Boontjes
-

Rauwkostsalade v/h huis 
(groentenmix, dressing)

SAUZEN
Warme sausen  € 1,25/100gr
Champignon saus
Peperroomsaus

Vleessaus
Zigeunersaus

Koude sausen  € 1,00/100gr
Cocktail saus
Barbecuesaus
Zigeuner saus
Tartaarsaus

Currysaus
Looksaus
Mayonaise
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BBQ AAN HUIS, FEESTEN ZONDER ZORGEN…

BBQ Festival 
(vanaf 50 personen)  € 17,45 (incl. Btw)

 – Kipsaté gemarineerd
 – BBQ-worst
 – Steak van varken

 – Groenten buffet
 – Koude sausjes
 – Steak van varken

 – Stokbrood/kruidenboter
 – Bakservice 
 – Borden/bestek

BBQ Populair 
(sup. bij minder dan 30 personen)  € 22,95 (incl. Btw)

 – Biefstuk
 – BBQ-worst
 – Kipsaté

 – Spareribs
 – Groenten buffet
 – Koude sausjes

 – Stokbrood/kruidenboter
 – Borden/bestek
 – Bakservice

BBQ All-in 
(sup. bij minder dan 30 personen) € 26,45 (incl. Btw)

 – Apero hapje (Kipje met saus) 
 – BBQ-worstje
 – Spareribs
 – Chateaubriand
 – Varkenshaasje Duroc

 – Black tiger scampi
 – Papillot van zalm in groenten
 – Groenten buffet
 – Koude sausjes
 – Champ.-/pepersaus

 – Stokbrood
 – Kruidenboter
 – Borden/bestek
 – Bakservice

Wij verzorgen uw barbecue van A tot Z! Heeft u vragen of wensen? Stel je liever je eigen pakket samen? 
Aarzel niet om ons te contacteren! 
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Classic  ±380 gram € 12,65/pp

 – Hamburger
 – Kipsaté van het huis 
 – BBQ worst
 – Groentebuftfet
 –  Sausen Assortiment (±100gr/pp) 

 Prijs enkel vlees € 6,20/pp

Special  ±380 gram € 14,54/pp
 – Kipsaté v/h huis
 – BBQ-worst
 – Spekfakkel
 – Spie van vakenshaasje
 – Groentebuffet
 – Sausenassortiment (± 100gr/pp)

 Prijs enkel vlees € 7,99/pp

Een geslaagd feest met ONZE PAKKETTEN
(groenten vanaf 4 personen)

Klasse  ±390 gram € 15,42/pp
 – BBQ Steak Tournedos
 – Kipsaté v/h huis
 – BBQ worst
 – Sparerib (bekroond tot beste van België)
 – Groentebuffet
 – Sausenassortiment (±100gr/pp)

 Prijs enkel vlees € 8,87/pp

De Luxe  ±400 gram € 18,45/pp
 – Halve BBQ worst 
 – Gemarineerd kip spiesje
 – Gemarineerde zalmspies 
 – Varkenshaasje oester
 – Spareribs (2 beentjes)
 – Scampi spies (5 st)
 – BBQ Steak Tournedos (±100gr)
 – Groentebuffet 
 – Sausenassortiment (±100gr/pp)

 Prijs enkel vlees € 11,95/pp
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Topper  ±380 gram € 17,40/pp
 – Kippenspies
 – BBQ-steak
 – BBQ-worst (1/2)
 – Scampi spies (1/2)
 – Varkenssteak Duroc
 – Groentebuffet
 – Sausenassortiment (± 100gr/pp)

 Prijs enkel vlees € 10,95/pp

Kids BBQ  € 4,25/pp
 – Kipsaté v/h huis (65gr) 
 – Gemarineerde kipfilet (¼)
 – Chipoburger

Enkel vlees. Hierbij kan u uiteraard ook groenten 
bestellen.

Veggie BBQ  € 14,50/pp
 – BBQ-Worst
 – Balletjes spies 
 – Veggie burger
 – Veggie wrap
 – Groentebuffet
 – Sausenassortiment (± 100gr/pp)

 Prijs enkel veggie assortiment € 7,95/pp

VER-
NIEUWD
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Pita/kebab party  
Verkrijgbaar vanaf 4 personen € 13,95/pp

 – Pita broodjes en turks brood
 – Kebabvlees
 – Pitavlees
 – Kipreepjes (gyros)
 – Pepers
 – Tomaten
 – Geraspte wortelen
 – Komkommer
 – Bicky ajuin
 – Ananas
 – Sla
 – Zure room
 – Paprika blokjes
 – Kaas
 – Ajuin
 – Salsa
 – Sausjes

Toestel (Teppanyaki) € 5,00 huur
Borg  € 25,00
deze krijgt u terug als u de toestellen proper terug brengt.

  

Wrap party
Verkrijgbaar vanaf 4 personen € 13,95/pp

 – Pitavlees
 – Biefstukreepjes
 – Kebab
 – Kipfiletreepjes
 – Wraps
 – Pepers
 – Tomaten
 – Geraspte wortelen
 – Komkommer
 – Bicky ajuin
 – Ananas
 – Sla
 – Zure room
 – Paprika blokjes
 – Kaas
 – Ajuin
 – Salsa
 – Sausjes

Toestel (Teppanyaki) € 5,00 huur
Borg  € 25,00
deze krijgt u terug als u de toestellen proper terug brengt.

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT EN UITLEG KAN U BEKIJKEN OP  
www.havermans.be en www.pizzapartys.be



Kla�eslager
Pizza Party
Verkrijgbaar vanaf 5 personen € 13,95/pp

 – Pizza bodems (6 stuks)
 – Pizza kruiden
 – Ruccola
 – Bicky ajuin
 – Zwarte & groene olijven
 – Tomaten blokjes
 – Tomatensaus van  

het huis
 – Tomatensaus special
 – Mozzarella
 – Gemalen kaas
 – Gehakt balletjes
 – Kebabvlees
 – Gebakken kipfilet    

 – Gekookte natuurham
 – Italiaanse ham
 – Salami
 – Scampi’s
 – Crispy Bacon
 – Gerookte zalm
 – Rode & groene paprika
 – Vers gesneden 

champignons
 – Ajuin
 – Ananas
 – Hot pizza olie 
 – Groene pepers
 – Bbq-saus

Toestel  € 10,00 huur
Borg  € 50,00
deze krijgt u terug als u de toestellen proper terug brengt.

OOK VERKRIJGBAAR MET SET  
OM DIT OP DE BBQ TE BAKKEN.

Hamburger Party 
Verkrijgbaar vanaf 4 personen 
 € 13,95/pp

 – 5 verschillende mini burgers
 – verschillende broodjes
 – Sla
 – Geraspte wortelen
 – Witte Kool
 – Tomaten
 – Augurken
 – Bicky ajuin
 – Komkommer
 – Ajuin schijfjes
 – Heinz ketchup
 – Mayonaise
 – Bickysaus
 – American burgersaus
 – Chedar kaas
 – Gerookt spek

Toestel  € 5,00 huur
Borg  € 25,00
deze krijgt u terug als u de toestellen proper 
terug brengt.
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Fondueparty € 11,95/pp

 – Malse rundsbiefstuk
 – Kipfilet
 – Varkenshaasje
 – Mini worstjes
 – 3 verschillende smaken fondueballetjes
 – Mini slavinkjes

Gourmetparty € 12,85/pp

 – Malse 
rundsbiefstuk 

 – Hamburgertje
 – Pitavlees
 – Schnitzel

 – Kalkoenfilet
 – Slavinkje
 – Cordon Bleu
 – Mini worstjes

ALS HET WEER EEN BEETJE MINDER IS 

Steengrillparty  € 13,20/pp

 – Malse rundsbiefstuk
 – Mini worstjes
 – Entrecôte van duroc
 – Kalkoenfilet

 – Lamskroontje
 – Slavinkje
 – Kipfilet Tournedos
 – Varkenshaasje

Teppanyaki 2.0 € 16,85/pp

 – Malse rundsbiefstuk
 – Lamskroontje
 – Kalkoenfilet
 – Entrecote van duroc
 – Slavinkje
 – Kip-satés

 – Pitavlees
 – Mini worstjes
 – Varkenshaasjespies
 – Kabeljauwfilet
 – Scampi’s
 – Zalmfilet



Kla�eslager Kla�eslagerONZE PARTY FORMULES,
Spijtig genoeg kunnen we niet altijd rekenen op de zon... maar wel op de party formules 
van Havermans! Communie, tuinfeest, verjaardag, ...... steeds een leuke beleving voor het 
hele gezelschap!

DE PIZZAPARTY, ondertusen al een gevestigde waarde in de kempen! Plezant voor zowel 
jong & oud! Ideaal om uw gasten te verwennen tijdens een communiefeest met een minimum 
aan werk! Beschikt u niet over toestellen? Geen probleem, deze zijn bij ons te verkrijgen.

HAMBURGERPARTY, laat je inspiratie de vrije loop op uw eigen hamburgers. Door de 
verschillende meegeleverde ingrediënten kan je eindeloze combinaties maken. Heeft u geen 
toestel om de burgers te bakken? Geen probleem, deze zijn bij ons te verkrijgen!

WRAP PARTY, ga de toer op van fastfood en maak je eigen wraps. Licht pikant of mag het 
wat pittiger? De keuze is aan u, stel zelf alles samen naar wens. Ideaal te bereiden op een 
teppanyaki plaat.

PITA/KEBAB PARTY dit is natuurlijk voor niemand onbekend, wij hebben hiervoor echte 
kebab reepjes gemaakt, dit vullen we aan met de typische shoarma reepjes met oosterse 
kruiding en kipgyros reepjes. Stel alles samen naar wens met de verschillende bijgeleverde 
ingrediënten. Voor het vlees op te warmen raden wij een teppanyaki plaat aan.



Kla�eslager

Gedrukt op FSC-papier. De gebruikte afbeeldingen in deze folder zijn niet bindend en dienen enkel ter illustratie. Deze uitgave vervangt alle vorige. 11_2020_1250

Houtseweg 41 - 2340 Beerse
Tel.: 014 61 41 41

bestellen@havermans.be
www.havermans.be

MEER INFO EN TIPS OP
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