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Ons uitgebreide 
barbecue assortiment:

Heydehoeve varken • Black Angus Prime
Dry Aged • Iberico wroetvarken • Rundvlees • Kalfsvlees

Lamsvlees • Kippenvlees • Vis •Salades • Sauzen • Bijgerechten

Het hele jaar barbecue!
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De RBBD? Juist ja: De Rien Bezooijen 
Barbecue Dance! Dat swingt helemaal 
de barbecue uit.

De zomer is heet en ook het vlees op uw barbecue! Wat dacht u van onze 

disco-dansende barbecue worsten, heupwiegende hamburgers, 

cha-cha-shaslick of housende grill mixen. Een heerlijk swingende zo-

mer! Dus swing naar Rien Bezooijen voor een complete Lambada 

op uw bord.

Slow, low cooking, grillen, roken, bakken en zelfs complete maaltijden 

bereiden. 

Alles kan op de barbecue.

In de winkel kunt u terecht voor vele producten. Geef uw barbecue 

bestelling tijdig door. Dit stelt ons in de gelegenheid alle zorg aan uw 

bestelling te geven.

Alvast veel plezier en smakelijk eten!

Team Slagerij Rien Bezooijen

“Let’s do the RBBD”

Het stoere BBQ werk voor échte Grill Masters
Zij willen grote stukken vlees op de grill.
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Kipsaté spies (malse kip gemarineerd in Indische kruiden)  
± 50 gram Aantal

Kip brochette (malse kip in kerrie paprika kruiden) ± 90 
gram Aantal

Kipfilet (malse kip in grill marinade) ± 120 gram Aantal

Kipshaslicks (kipspies met ui en paprika) Per stuk 100 gram Aantal

Kip Label Rouge (hele kip) ± 1500 gram Aantal

Argentijnse spies (gemarineerd) Aantal

Kipdrumsticks (gaar en gekruid) Aantal

Kippenvlees

Côte de Veau (ribeye met been) Aantal

Kalfs kotelet ± 200 gram Aantal

Kalfs entrecôte (klein randje vet) ± 150/200 gram Aantal

Kalfs brochette spies (malse gemarineerde kalfsoester) Aantal

Kalfs Burger (heerlijk zacht) ± 100 gram Aantal

Kalfsvlees

Black Angus entrecôte (van de lende) ± 250/300 gram Aantal

Black Angus ribeye (appel van rib) ± 250/300 gram Aantal

Ribeye steak ± 200 gram Aantal

Bavette Black Angus (biefstuk met bite) Aantal

Picanha (staartstuk Malse rosbief met randje vet) Aantal

Diamanthaas (biefstuk van de schouder) Aantal

Black Angus Sucade steak / Flat Iron steak vanaf 400 gram Aantal

Peper Steak super Aantal

Rundvlees



Varkenshaas spies Aantal

Souvlaki rib Grieks Aantal

Weense speklapjes (lekker gekruid) Aantal

Varkenshaas medaillon Aantal

Gebraden Spareribs (3 ribbetjes) Aantal

Procureur aan één stuk voor de barbeque Aantal

Iberico rack (de enige echte!) Aantal

Iberico Lomo (zonder been) Aantal

Heydehoeven Varken

Het hele jaar barbecue!

Garnalenspies (gemarineeerd) Aantal

Zalmfilet papilot (in folie met dille) Aantal

Vis

Lamsrack heel (8 beentjes) met provençaalse kruiden of naturel Aantal

Lamsrack los (naturel / gemarineerd) Aantal

Lams brochette spies (gekruid en met een uitje) Aantal

Lamsbout provençaal (gemarineerd met tijm en oregano) Aantal

Lamsfilet / haasje op de stok Aantal

Lamsvlees
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Hamburger (puur rund en gekruid) Aantal

Chimichurri burger (iets kruidiger) Aantal

Cheeseburger (kaas) Aantal

Angus Burger super (van Black Angus rund) Aantal

Kalfs Burger (zacht en mild gekruid) Aantal

Japanse Burger (kruidig, apart en smaakvol) Aantal

Hamburgers

Barbecueworst dun Aantal

Barbecueworst dik Aantal

Barbecueworst Emmentaler (met kaas en spek) Aantal

Chorizoworst dun Aantal

Chorizoworst dik Aantal

Lamsworstje (provençaal) Aantal

Barbecue worsten

Groenteburger Aantal

Vega Hamburger Aantal

Fennel Burger (plantaardig) Aantal

Vegetarisch



BBQ ‘Populair’ (p.p.  7,50)
Runderhamburger, kipsaté, shaslick en een porc Rib gekruid Aantal 

BBQ ‘deLuxe’ (p.p.  8,95)
Kip brochette, medaillons spies (varkenshaas en bacon),  
pepersteak en een chimichurrie burger

Aantal 

BBQ ‘Proef’ (p.p.  11,50)
Ribeye Steak, Angus burger, kip brochette en een runderspies Aantal 

BBQ ‘Specialiteiten’ (p.p.  12,95)
Diamanthaas met pepermarinade, zalmfilet steak (in folie), 
medaillon spies (varkenshaas met bacon) en een kalfsburger

Aantal 

BBQ ‘Bambino’ 3 producten (p.p.  4,25)
Runderburger, kipsaté spies en een barbecueworst dun  
of junior spies

Aantal 

Onze BBQ paketten

Huzarensalade traditioneel (450 gram  4,45) Aantal 

Kartoffelsalade (450 gram  4,75)
met verse sla en rucola. Altijd lekker en smaakvol. Aantal 

Pastasalade (450 gram  5,95)
met kip. Elk jaar weer een succes. Aantal 

Tonijnsalade (450 gram  7,75)
met rucola en appel Aantal

Verse fruitsalade (450 gram  5,95) Aantal

Salades en bijgerechten

Pepersaus (mild-pittig) Aantal

Hamburgersaus (mild) Aantal

Chilisaus (pittig en kruidig) Aantal

Knoflooksaus (yoghurt room) Aantal

Wereldsaus (romig) Aantal

Japanse saus (zoet en pittig) Aantal

Satésaus (huisgemaakt) Aantal

Kruidenboter (knoflook-bieslook) Aantal

Roomkaas (zacht smeerbaar) Aantal

Sauzen (In bakjes van 150 gram)

Het hele jaar barbecue!
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• Pas op met brandbare kleding.
• Spuit nooit aanmaakvloeistof op gloeiende kolen.
• Houd spelende kinderen en/of dieren uit de buurt van de barbecue.
• Plaats een gasfles nooit onder de barbecue maar altijd ernaast.
• Controleer bij het uitzetten van een gasbarbecue of u de fles goed heeft  
   afgekoppeld en gesloten is.
• Zet naast de barbecue altijd een emmer water of zand neer.

• Plaats de barbecue op een goede stevige ondergrond.  
   Dit voorkomt gevaren.
• Presenteer het vlees niet buiten op warme dagen. Bewaar het binnen op 
   kamertemperatuur.
• Keer het vlees niet te snel om op de barbecue, het vlees plakt dan aan het  
   rooster. Na een paar minuten laat het vlees vanzelf los.
• Steek een houtskool barbecue tijdig aan zodat hij minimaal  
   30 tot 45 minuten kan voorbranden.
• Kies een plek uit de wind en houd rekening met windrichting.
• Begin pas met bakken en grillen als de vlammen helemaal verdwenen  
   zijn en de kolen of briketten gloeien.
• Kip- en varkensvlees dient u altijd goed gaar te eten.

Onze barbecue Tips!

Veiligheid
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• Zet het vlees direct na thuiskomst in de koeling of diepvries.
• Wanneer het vlees dezelfde dag wordt genuttigd kan het in de koeling  
   worden bewaard.
• Ingevroren vlees haalt u de avond tevoren uit de diepvries en laat het in de  
   koelkast ontdooien.
• Houd vlees zo lang mogelijk in de koelkast. Zo voorkomt u dat vlees dat 
   uiteindelijk niet op gaat onnodig lang in de buitenlucht ligt.
• Leg het vlees niet of zo min mogelijk in de zon.
• Kip- en/of varkensvlees dient altijd gaar gegeten te worden.
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Barbecue bewaartips

Geen paniek. Bij ons kunt u een gasbarbecue huren. Bestelt u bij ons vlees  
voor grote groepen vanaf 20 personen dan geven we de barbecue gratis in 
bruikleen. Alleen het verbruikte gas wordt in rekening gebracht.

Heeft u geen barbecue?

Naam

Adres

Postcode + Plaats

Telefoon

Email

Afhaaldatum                                                                    

Aangenomen door

Bestelnummer

Het hele jaar barbecue!


