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Met smaak en passie...
Speciale steaksoorten
gelieve op voorhand te bestellen  
voor een vlotte werking

• Rundsvlees (filet, entrecôte, rosbief,…)
• Duroc uit Merksplas

*Duroc ‘The art of nature’
Dit sublieme varkensras in combinatie met verfijnde voeders, daar staat  
het varkensvlees van ‘The art of nature” uit Merksplas voor! 

Voor de echte smaakbeleving moet vlees net 
zoals dat vroeger gebruikelijk was enkele 
weken rijpen, bij voorkeur in het been. Dit 
rijpen gebeurde vroeger bij de boer in de 
schuur, maar tegenwoordig doen we dat in 
een speciale koelcel, dit wordt dry-adging 
genoemd. Vermelde prijzen zijn in het been. 
Wil u liever zonder been? Geen probleem!

Een greep uit ons assortiment:
• BleuBlanc de Belge 
 Ons eigenste Belgisch Witblauw uit de Kempen. Na een rijping van  

5 weken verkrijgen we een heerlijk mager stuk rundsvlees met een volle 
smaak.

• Holstein – Oostenrijk: 
 De gekende zwart-wit koe die een grove maar malse structuur heeft van 

vlees. Door de interne vetmarmering krijgen we een volle smaak met 
toetsen van boter.

• Simmenthaler – Oostenrijk
 Deze koeien worden op natuurlijke wijze gehouden in de Oostenrijkse  

alpenweide. Door de aanwezigheid van alpenkruiden in het gras krijgen  
we een karaktervolle smaak met een fijne vleesstructuur.

• Limousin – Frankrijk
 Deze koe uit de Limoges streek staat bekend om zijn mooi helderrode  

vleeskleur met een fluwele, magere structuur.

Hoe bereid ik dry aged steak ?
Steek je dry-aged steak (afhankelijk van 
dikte) 30 tot 90min in een oven van 50°C. 
Hierna kruiden we de steak met peper en 
zout. Vervolgens gaan we de steak kort en 
krachtig dichtschroeien tot de gewenste 
cuisson. Aangezien dry-aged vlees een deel 
van zijn vocht verloren heeft (en er dus 
meer smaak overblijft) mag je het nooit op 
hoge temperatuur gaan bereiden, hierdoor 
zal de cuisson al snel ‘te ver’ zijn.  
Heeft u nog vragen over de bereiding/
rassen/prijzen/...?
Wij helpen u graag verder in uw keuze!

Wil u genieten van een heerlijk stuk rundsvlees? 
Wees er dan tijdig bij! Deze periode zitten 
wij aan onze maximum capaciteit van rijpen, 
waardoor bepaalde rassen niet meer voorradig 
kunnen zijn.



Met smaak en passie...
BBQ-Assortiment
Door beperkte plaats in onze koeltoog is het niet mogelijk om alle 
producten tentoon te stellen. Wil u zeker zijn van uw stukje vlees?  
Aarzel dan niet om op voorhand te bestellen.

Vlees 
• Hamburger
• Entrecoteburger
• Black angus burger
• BBQ worst
• Chipolata 
• Spekfakkel
• BBQ spek
• Saté
• Varkenshaasje spies
• Gem. varkenshaasje
• Tricolore worstjes
• Mergueze worst
• Gem. koteletje
• Grillworstspies
• Gem. Mignonettje
• Gem. Varkenslapje 
• Spareribs
• Lamskroontje
• Lamsfilet

Kip/Gevogelte
• Kipfilet
• Gemarineerde kipfilet
• Kipsaté
• Gemarineerde kipsaté
• Kipboutjes
• Kipsaté v/h huis
• Drumsticks
• Kipchipolata
• Gemarineerd kalkoenlapje
• …

Vis
• Scampibrochette
• Zalmfilet
• Kreeft
• Papillot van vis
• Zalm/Kabeljauw brochette (300gr)



EEN TUINFEEST begint met een geslaagd aperitief  
en hapje vooraf

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

• Vleessaus
• Zigeunersaus

Koude sausen  € 0,80/100gr
• Cocktail saus
• Barbecuesaus
• Zigeuner saus
• Tartaarsaus

• Currysaus
• Looksaus
• Mayonaise

• Spareribs per beentje los gesneden  13 stuks/ € 9,95
• Chickenwings Spicy,  

Natuur, Pulled chicken 6 stuks/ € 2,95
• Kippenapero   6 stuks/ € 4,65
• Mini kipsaté 8 stuks/ € 3,65

verkrijgbaar per 100 gr.:
• Parmaham 
• Italiaanse salami
• Chorizo
• Saltufo
• Ibericoham
• Panchetta

Gazpachosoep  € 7,95/liter 

Dit is een verfrissende starter van 
Spaanse afkomst. Het is een koude 
soep van groenten en kruiden. Deze 
soep wordt niet verwarmd maar 
behoort ijskoud gegeten te worden. 



Extra bijgerechten 
De bijgerechten kunnen dienen als extra 
aanvulling van ons groenten buffet of bij uw 
eigengemaakte groenten.

• Stokbrood € 1,50/st
• Verse aardappelsalade € 8,95/kg
• BBQ salade € 12,95/kg
• Polder salade € 12,95/kg
• Pasta salade € 11,95/kg
• Rauwkostsalade v/h huis € 12,95/kg
• Aardappel in de schil  

met vulling van kruidenboter € 9,95/kg
• Champignon boursin vulling € 19,50/kg

Groente Buffet 
vanaf april t/m september  
verkrijgbaar vanaf 4 personen  
 € 6,45/pp

Dit groente buffet is standaard voorzien 
bij al onze BBQ pakketten zoals elders 
vermeld in deze folder. Aangezien wij 
met verse producten werken kan u ten 
laatste tot donderdag 18 uur bestellen 
voor het weekend.

• Tomaten
• BBQ salade (komkommer, witte kool, 

worteltjes, dressing)
• Gekookte eitjes
• Aardappel salade (met zelf gekookte 

patatjes en tartaar)
• Sla
• Pasta salade (Pasta, tomaatjes, 

dressing)
• Geraspte wortelen
• Rijstsalade (witte rijst met met erwten, 

wortel en mais)
• Boontjes
• Rauwkostsalade v/h huis (variatie 

van verse groenten) 



Classic vanaf 2 pers. € 11,88/pp
• Hamburger
• Gem. Kipsaté van het huis 
• BBQ worst
• Groenten buffet (zie vooraan folder)
•  Sausen Assortiment (±100gr/pp) 

Prijs enkel vlees € 5,25/pp

Special vanaf 2 pers. € 13,50/pp
• Kipsaté v/h huis
• BBQ worst
• Spekfakkel
• Varkenshaasje oester
• Groenten buffet (zie vooraan folder)
• Sausenassortiment (± 100gr/pp)

Prijs enkel vlees € 6,95/pp

Een geslaagd feest met 
onze PAKKETTEN

Klasse vanaf 2 pers. € 14,55/pp
• BBQ Steak Tournedos (±125gr)
• Kipsaté v/h huis (65gr)
• BBQ worst
• Spare ribs  
• Groenten buffet (zie vooraan folder)
• Sausenassortiment (±100gr/pp)

Prijs enkel vlees € 8,10/pp

De Luxe vanaf 4 pers. € 18,35/pp
• Halve BBQ worst 
• Gemarineerd kip spiesje
• Gemarineerde zalmspies 
• Varkenshaasje oester
• Spareribs (3 beentjes)
• Scampi spies (5 st)
• BBQ Steak Tournedos (±100gr)
• Groenten buffet (zie vooraan folder) 
• Sausenassortiment (±100gr/pp)

Prijs enkel vlees € 11,95/pp



Topper vanaf 2 pers. € 17,30/pp
• BBQ steak Tournedos (125 gr)
• BBQ worst (½)  
• Gemarineerde kipfilet (¼)
• Scampi Spies (5 st) 
• BBQ spek van Duroc
• Groenten buffet (zie vooraan folder) 
• 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  € 13,95/pp
• BBQ-Worst
• Balletjes spies 
• Veggie burger
• Veggie wrap
• Groenten buffet (zie vooraan folder)
• Sausenassortiment (± 100gr/pp)

Prijs enkel veggie assortiment € 7,95/pp

VER-
NIEUWD

 Een topper  
op de BBQ !!
Wilt u eens wat meer 
show brengen bij de BBQ?

Onze gerijpte cote l’os. 

U dient dit heerlijk stukje vlees 
rechtop op de bbq te plaatsen op 
een minder warm plaatsje zodat de 
warmte voor een langzame bereiding 
zorgt gedurende een 30/45 tal 
minuten, daarna kort dicht schroeien. 
Een beetje rucolla/salade, olijfolie, en 
wat Parmezaan kaas doen de rest!



 Pita/kebab party  
    € 13,50/pp
Verkrijgbaar vanaf 4 personen
• 2 soorten tortilla chips
• Cheddar Dip
• Hotdipsaus
• Pitavlees
• Kebab
• Kipfiletkebab
• Zigeunersaus
• Barbecuesaus
• Groene pepers
• Looksaus
• Bicky ajuin
• Ananas
• Geraspte wortelen
• Tomatenblokjes
• Saus lichtpikant
• Komkommer
• Paprika blokjes
• Sla
• Rode biet salade
• Witte kool
• Pitabroodjes (5 stuks)

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

 Mexicaanse wraps party   
 € 13,50/pp
Verkrijgbaar vanaf 4 personen

• 2 soorten tortilla chips
• Cheddar Dip
• Hotdipsaus
• Pitavlees
• Biefstukreepjes
• Kebab
• Kipfiletreepjes
• Emmenthaler kaas
• Zigeunersaus
• Barbecuesaus
• Groene pepers
• Zure room
• Bicky ajuin
• Ananas
• Geraspte wortelen
• Tomatenblokjes
• Bruine bonen
• Mais
• Komkommer
• Paprika blokjes
• Sla
• Rode biet salade
• Witte kool
• Tomatensaus
• Wraps (5 stuks)

Toestel  € 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



Verkrijgbaar vanaf 4 personen 

• 6 verschillende mini burgertjes
• 3 soorten 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.

Á Pizza Party  € 13,50/pp
Verkrijgbaar vanaf 4 personen

• 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

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.

Y Hamburger Party  € 13,50/pp



MET PLEZIER!   
UW ZOMERS FEESTJE 
TOT IN DE PUNTJES VERZORGD

Fondueparty € 11,45/pp

• Malse rundsbiefstuk
• Kipfilet
• Varkenshaasje
• Mini worstjes
• 3 verschillende smaken 

fondueballetjes
• Mini slavinkjes

Gourmetparty € 11,85/pp

• Malse rundsbiefstuk 
• Hamburgertje
• Pitavlees
• Schnitzel
• Kalkoenfilet
• Slavinkje
• Cordon Bleu 
• Mini worstjes

Als het weer  
een beetje minder is 

Steengrillparty  € 12,75/pp

• Malse rundsbiefstuk
• Mini worstjes
• Pitavlees
• Kalkoenfilet
• Lamskroontje
• Slavinkje
• Kipfilet Tournedos
• Varkenshaasje

Tepan Yaki € 15,95/pp

• Malse rundsbiefstuk
• Lamskroontje
• Kalkoenfilet
• Breydelspek
• Slavinkje
• Kip-satés
• Pitavlees

• Mini worstjes
• Varkenshaasjespies
• Kabeljauwfilet
• Scampi’s
• Zalmfilet



MET PLEZIER!   
UW ZOMERS FEESTJE 
TOT IN DE PUNTJES VERZORGD

Onze Party formules,
Het zou leuk zijn om het ganse jaar te kunnen genieten van de zon, BBQ en vakantie 
stemming, … Maar spijtig genoeg is dat niet zo, daarom hebben wij verschillende formules 
uit gewerkt om het  ganse jaar op een originele manier een verjaardag, communie of met 
vrienden wat te vieren. De klassiekers zoals fondue, gourmet, steengril en tepan yaki 
blijven natuurlijk, maar daarnaast hebben wij met de familie Havermans enkele leuke 
concepten uitgewerkt, waarmee u zonder veel werk vanaf 4 personen kan feesten.

DE PIZZAPARTY, is een topper voor jong en oud, wij leveren alles mee, indien u niet over 
een oventje beschikt kan u deze bij ons verkrijgen, wij hebben deze oventjes voor 4 en   
6 personen.

HAMBURGERPARTY, laat je inspiratie de vrije loop, en waan u de chef van een 
hamburgerrestaurant, maak je eigen creatie door het uitgebreide assortiment van 
hamburgers en ingrediënten, wij leveren gratis een grilltoestel mee dat u op tafel kan 
plaatsen, de broodjes zijn naar keuze soft of krokant ...

MEXICAANSE WRAPSPARTY, ga de toer op van fastfood, maak je eigen wraps, licht 
pikant of mag het wat pittiger, de keuze is aan u, we leveren 4 soorten vlees, en ook hier 
weer een zeer ruim assortiment bijgerechten, welke u in kleine pannetjes op tafel kan 
bakken, ook je wraps verwarm je op hetzelfde toestel, en natuurlijk ook de tortilla chips 
met bijhorende dip is erbij om je feest te starten.

PITA/KEBAB PARTY dit is natuurlijk voor 
niemand onbekend, wij hebben hiervoor echte 
kebab reepjes gemaakt, en dit vullen we aan 
met de typische  shoarma reepjes met oosterse 
kruiding, en kipgyros reepjes. Voor de garnituur 
en sausen kan je ook hierbij iedere combinatie 
maken, voor het vlees leveren wij u een 
grillplaat mee welke u op tafel kan plaatsen.
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