
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR DE FIJNSTE 

MOMENTEN 

BARBECUE FOLDER  

WWW.SLAGERIJTIMMERMAN-RYCKAERT.COM 



  

   

  

  

  

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

BARBECUE MET BEDIENING 
(Min. 25 volwassen personen) 

- BBQ 1 
 

- BBQ 2 

- BBQ 3 

- BBQ KIDS 

Bbq worst 

Gemarineerde kipfilet 

Gekruid ribbetje 

Gebraiseerde ham 

Groenten buffet* 

Bbq worst 

Gemarineerde kalkoensaté 

Gekruide chateaubriand 

Varkenshaasje met spek 

Groenten buffet* 

Papillot van zalm in roze pepersaus 

Bbq worst 

Gemarineerde kipfilet 

Gekruide chateaubriand 

Groenten buffet* 

Bbq worst 

Gemarineerde kipfilet 

Appelmoes 

Groenten buffet* 

€ 18.00/pers. 

 

€ 23.90/pers. 

 

€ 29.50/pers. 

 

€ 9.50/pers. 

 

- BEENHAM À VOLENTÉ 
 

- RIBBETJES À VOLENTÉ 
 

- CHATEAUBRAIND À VOLENTÉ 
 

Beenham met zoete mosterdsaus. 

Groenten buffet* 

Spareribs geroosterd op de barbecue. 

Groenten buffet* 

Chateaubriand geroosterd op de barbecue.  

Groenten buffet* 

GROENTEN BUFFET* 

 
-  Gemende salade      -  Pasta salade 

-  Tomaten                    -  Brood 

-  Geraspte wortel       -  Cocktail saus 

-  Boontjes                    -  Chinese saus 

-  Exotique met rijst    -  Barbecue saus 

-  2 warme sauzen 

Keuze uit: 

-  Koude aardappelsalade 

-  Aardappelgratin 

-  Kriel aardappeltjes 

-  Frietjes + € 2.00/pers. 

 

€ 17.50/pers. 

 

€ 17.50/pers. 

 

€ 26.00/pers. 

 



 

 

  

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

  

  

 

BARBECUE DOE-HET-ZELF FORMULE 
(Min. 4 volwassen personen) 

- BBQ KLASSIEK 
 

- BBQ FIJNPROEVER 
 

- BBQ SUGGESTIE 
 

Bbq worst 

Gemarineerde kipfilet 

Gekruid ribbetje 

Chateaubriand 

 

Scampi brochette 

Bbq worst 

Gemarineerde kipfilet 

Chateaubriand 

 

Papillot van zalmfilet en roze pepersaus 

Bbq worst 

Gemarineerde kipfilet 

Gekruid varkenshaasje 

Chateaubriand 

 

 

€ 10.00/pers. 

 

€ 14.50/pers. 

 

€ 17.50/pers. 

 

DOE-HET-ZELF TOEBEHOREN 

- KOUDE SAUZEN 
 

- WARME SAUZEN 
 

- GROENTEN BUFFET 
 

BBQ saus 

Chinese saus 

Cocktailsaus 

 

Provençaalse saus 

Bearnaisesaus 

Archiducsaus 

Roze pepersaus 

Groene pepersaus 

 

 Gemende salade, tomaten, geraspte wortel, boontjes, 

exotique met rijst, pasta salade 

Keuze uit: 

Aardappel salade, aardappel gratin of krielaardappeltjes 

€ 1.50/pers. 

 

€ 12.90/kg. 

 

€ 9.90/pers. 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- APERITIEFHAPJES 
 
Tomaat met grijze garnaaltjes                              

Zalmmousse met komkommer 

Pastasalade met hesp 

Vlaamse boerenham met meloen 

Gerookte zalm met verse kruidenkaas 

Carpaccio van wit-blauw rund 

Carpaccio van kip 

Tapasschotel (min.4 pers.) 
Fijne charcuterie, kazen, olijven, zongedroogde tomaat,  

ansjovis, tappenade, peppadew, … 

Vlaamse aperitief plank (min.4 pers.) 
Blokjes kaas, gedroogde ham, aperitief salami,  

bloedworst, droge worst, bloedworst, grill worst,… 

 

€ 2.20/st. 

€ 1.90/st. 

€ 1.90/st. 

€ 1.90/st. 

€ 2.20/st. 

€ 2.00/st. 

€ 2.00/st. 

 

€ 11.00/st. 

 

€ 9.50/st. 

 

- APERITIEFHAPJES VOOR OP DE BARBECUE 

 
Spekfakkeltje 

Grill lolly 

Scampi spiesje (3st.) 

Kippenduimpje 

 
- VOORGERECHTEN VOOR OP DE BARBECUE 

 Papillot van zalm met roze pepersaus 

Papillot van scampi’s in madrassaus   

 

€ 1.95/st. 

€ 1.50/st. 

€ 2.90/st. 

€ 0.85/st. 

 

 

 € 9.00/st. 

€ 9.00/st. 

 

 

 
                    UW TRAITEUR TER PLAATSE (vanaf 25 volw. pers.) 

Wat mag u verwachten wanneer we bij u thuis of op een  locatie komen 

bakken? 

- Wij komen ter plaatse ongeveer één uur voordat u wenst te eten. 

- Graag  een parkeerplaats voorzien van waaruit de plaats waar de 

barbecue mag opgesteld worden vlot bereikbaar is. 

- Er wordt een forfait van 150€ aangerekend voor materiaal, transport, 

kolen, bakken en bediening, voor groepen boven de 50 personen    

vervalt de forfait. 

- Aarzel niet om bij aankomst uw exacte wensen door te geven 

                                       

Huur borden en bestek                                              € 1.50/pers. 
 



  

                                                                

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

              

  

   

   

  

 

                                                             

                                                            

TAFELPARTY 

- FONDUE VAN HET HUIS 
 

 

Een samengestelde en mooi gegarneerde feestschotel met rund, kalf, varken, kipfilet, 

kalkoenhaasje en assortiment fondueballetjes.             

 
Een extra gegarneerde feestschotel met het malste vlees van kalfs- en 

rundsvlees, gemarineerd varkens haasje, vinkje met gerookt spek, assortiment 

fondueballetjes en het fijnste van kip en kalkoenfilet. 

 

- DEGUSTATIE FONDUE  
 

- FONDUE ‘BOURGUIGNONNE’  
 Zuiver runds- en kalfsvlees. 

 
-  GOURMET VAN HET HUIS                                  
 Feestelijke schotel met gyros, kalkoenhaasje, biefstukje, hamburger, chipolata, 

gepaneerd varkens lapje, brochette, lamskotelet, kalfssauté en een eitje met spek. 

 -  GOURMET ‘’SPECIALE’’                               
 Feestelijke schotel met gyros, kalkoenhaasje met appel, biefstuk, hamburger, 

chipolata, brochette van kip, cordon blue, lamskotelet, kalfssauté en 3 scampi's. 

 
- KINDERGOURMET 

Chipolata worstje, hamburger, kippenfilet en een kaasburgertje. 

 
- TEPPANYAKI 

Een luxe schotel bestaande uit assortiment vlees en vis. Het vlees, vis en groenten 

worden bereid op een Japanse bakplaat die op tafel staat. 

 
Gemarineerde scampi's, coquille, zalmfilet, biefstuk, gemarineerde 

kippenfilet, gekruid worstje, kalkoenhaasje, brochette. 

 

 

                Huur teppanyaki toestel   

                Waarborg                                                        € 20.00/toestel 

 

€ 7.00/toestel 

 

 

€ 10.00/pers. 

 

€ 11.50/pers. 

 

€ 13.50/pers. 

 

€ 5.50/pers. 

 

€ 11.50/pers. 

 

€ 12.50/pers. 

 

€ 17.00/pers. 

 

TAFELPARTY TE COMBINEREN MET: 

 
Koude groenten                                                                                           € 5.50/pers. 

Salade exotique met rijst, geraspte worteltjes, salade-mix, tomaatjes, 

bloemkool en boontjes. 

Warme groenten                                                                                         € 6.00/pers. 

Boontjes in manteltje van spek, gekarameliseerd witloof, jonge worteltjes, 

vers gekruide champignons. 

Aardappelgratin                                                                                          € 2.50/pers. 

Koude aardappelsalade                                                                             € 2.50/pers. 

Koude sausjes                                                                                              € 1.50/pers. 

 



   

 

  

  

  

 

 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

- VLEESFESTIJN (min. 4 pers.)                                                              € 15.90/pers. 

 
Ambachtelijke ham met asperge, gebakken kippenboutje, rosbief, ambachtelijk 

vleesbrood, salami, Vlaamse boerenham met meloen, kippenwit met tuinkruiden, 

kalkoenfilet, half eitje en vleessalade. 

Koude groentjes en sausjes zijn inbegrepen. 

 
- VLEES- EN VISFESTIJN (min. 4 pers.)                                                              

Gebakken kippenboutje, rosbief, ham met asperge, Vlaamse boerenham met 

meloen, kippenwit met tuinkruiden, vleesbrood, opgevulde tomaat met grijze 

Noordzee garnalen, zalmfilet, rolletje tongfilet, krabsalade en een gevuld eitje. 

Koude groentjes en sausjes zijn inbegrepen. 

 

€ 17.90/pers. 

 

- FAMILIEFESTIJN (min. 4 pers.)                                                              € 21.60/pers. 

 Vleesschotel: rosbief, ham met asperge, Vlaamse boerenham met meloen, 

vleesbrood en een kippenboutje. 

Visschotel: opgevulde tomaat met grijze Noordzee garnalen, zalmfilet, rolletje 

tongfilet, gerookte heilbot, gevuld eitje en een langoustine. 

Koude groentjes en sausjes zijn inbegrepen. 

 
- ABDIJ BREUGHELFESTIJN (min. 4 

pers.)                                                              

€ 16.40/pers. 

 
Glorius beenham, Serranoham met meloen, hoofdvlees met mosterdvinaigrette, 

Parma salami, mosterdspek, bloedworst, droge worst, varkens tong in vinaigrette, 

vleesbrood, kip drummetje , 2 soorten kaas en paté van het huis. 

Koude groentjes en sausjes zijn inbegrepen. 
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- VERRASSINGSBROOD                                                             

Een assortiment van mini broodjes gevuld met fijne vis-en vleeswaren, salades 

en kaas gegarneerd met groentjes in een mand. 

 

Zachte broodjes: 6 broodjes per persoon gerekend.                         € 1.50/st. 

         Deluxe broodjes: 4 broodjes per persoon gerekend.                         € 1.90/st. 

- KAASSCHOTEL (min. 4 pers.)                                                          

Assortiment van mooi gerijpte kazen afgewerkt met fruit, notenmengeling, 

dadels en vijgen.  

 

Als hoofdgerecht (300 gram)                                                                  € 14.00/pers. 

         Als dessert (200 gram)                                                                              € 12.50/pers. 

- PIZZAPARTY                                                      € 14.75/pers. 

 
Maak je eigen favoriete pizza’s. 

 Beleg je eigen pizza’s en bak ze in het bijhorend tafeloventje. Superleuk voor 

de kids (en een beetje voor jezelf natuurlijk). 

 

5 pizzabodems per persoon, verschillende garnituren, sauzen, pizzakaas, 

kruiden, … 

 
Huur pizza oven 

 Waarborg 

 

€ 7.00/toestel. 

 
€ 20.00/toestel. 

 



 

 

 

 

 

 

WENST U UW FEEST OP MAAT? NEEM GERUST CONTACT OP MET ONS! 

De gebruikte afbeeldingen in deze folder zijn niet bindend en dienen enkel ter illustratie. Prijzen onder 

voorbehoud van marktomstandigheden. Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. 

OPENINGSUREN 

Maandag: 6.30u. tot 19.00u. 

Dinsdag: 6.30u. tot 19.00u. 

Woensdag: GESLOTEN 

Donderdag: 6.30u. tot 19.00u. 

Vrijdag: 6.30u. tot 19.00u. 

Zaterdag: 6.30u. tot 18.00u. 

Zondag: 7.00u. tot 13.00u. 

Generaal Lemanlaan 127 

8310 Assebroek 

Tel. 050/36 17 65 

Timmerman-ryckaert@hotmail.com 
 

 

 BESTELLEN KAN OOK ONLINE VIA DE ONLINE WEBSHOP 

www.slagerijtimmerman-ryckaert.com 

LIKE ONS OP FACEBOOK EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE NIEUWTJES! 

MEER DAN 30 JAAR 

PASSIE EN AMBACHT! 


