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Wij hebben voor u 6 verschillende         

barbecue pakketten samen gesteld       

met de lekkerste stukjes vlees uit                

eigen slagerij. Ook aan de echte                           

vlees-liefhebbers hebben wij gedacht            

met het Oervleesbarbecue met grote  

stukken vlees. 
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Lets meat           € 9,20 per persoon   

Chill & grill           € 12,80 per persoon   

Vanaf 5 personen te bestellen 

Hierbij kunt u 6 soorten kiezen uit nummer 1 t/m 19. U krijgt 5 stukken 

vlees per persoon 

 

10. Procureur steak 

11. Sjaslick 

12. Gemarineerde spareribs 

13. Kipburger 

14. Kippendijen satéstokje 

15. Gemarineerde kip Oriental 

16. Gemarineerde biefstuk 

17. Gemarineerde bief-spies 

18. Scampi-spies 

19. Zalm Pacific spies 

Passion for grilling          € 15,80 per persoon   

Bij ons mag u helemaal zelf uw pakket samenstellen 

Vanaf 5 personen te bestellen 

Hierbij kunt u 6 soorten kiezen uit nummer 1 t/m 9. U krijgt 5 stukken 

vlees per persoon  

 

1. Barbecueworst 

2. Hamburger 

3. Satéstokje 

4. Gemarineerde speklap 

5. Gemarineerde kipfilet 

6. Kip satéstokje 

7. Runderhamburger 

8. Buikspek Texas (aan stuk) 

9. Gemarineerde porksteak 
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Vanaf 5 personen te bestellen 

Hierbij kunt u 6 soorten kiezen uit nummer 1 t/m 29. U krijgt 5 stukken 

vlees per persoon 

 

20. Top-spies (varkenshaas) 

21. Bourgondische rib 

22. Pork belly spies 

23. Ashbraten 

24. Alpensteak 

25. Bief van de haas spies 

26. Gemarineerde entrecote 

27. Gemarineerde pangasiusfilet met papilotten 

28. Oosterse visspies 

29. Lamskotelet 



 

 

Mixed grill barbecue         € 14,80 per persoon   

Zijn er kinderen in uw gezelschap? Tel ze tot 12 jaar voor de helft mee 

King of the grill          € 18,35 per persoon   

Vanaf 10 personen te bestellen 

Hierbij kunt u 6 soorten kiezen. Lekker luxe en een keertje wat anders. 

 

Van het varken: 

 Roasted ribrack 

 Sparerib Jack Daniels 

 
Van de kip: 

 Mixed grill spies van Antiliaanse kip 

 Kippendijen spies 

 Ashbraten 

 
Van het rund: 

 Black Angus hamburger 

 Bief van de haas spies 

 Rib-eye 

 Bavette 

 Picanha 

 Entrecote 

 
Van de vis: 

 Tonijnsteak 

 Coquille spies 

 Zalmmoot 

 
Van het lam: 

 Lamsrack 
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Vanaf 20 personen te bestellen 

Kleinere stukjes vlees voor op de barbecue 

 

 Van het varken: 

 Satéstokje 

 Varkenshaasspiesje 

 Spareribs 

 Gemarineerd speklapje 

 
Van de kip: 

 Ashbraten 

 Kip piri-piri 

 
Van het rund: 

 Runderhamburger 

 

Van de vis: 

 Gamba's in knoflook 



 

 

Bekijk onze speciale barbecues voor bij dit pakket op pagina 15 

Oerbarbecue           € 19,80 per persoon   

Vanaf 30 personen te bestellen 

Grote stukken vlees, gecombineerd met luxe vlees. Ongeveer 550 gram per persoon. 

Voor degene die echt van barbecueën houden. 

Hierbij kunt u 6 soorten kiezen 

 

Van het varken: 

 Spare-ribs Jack Daniel XXL 

 Porc belly 

 Porchetta 

 Houthakkers steak 

 
Van de kip: 

 Kippendijen spies XXL 

 Kalkoenrollade (pesto basilicum) 

 
Van het rund: 

 Picanha 

 Tomahawk 

 Bavette 

 Ribeye 

 T-bone steak 

 
Van de vis: 

 Zalm zijde  

 Gamba's aioli 

 
Van het lam: 

 Lams rack 

 Gemarineerde lamsbout 
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Ook al zijn wij echte vleesliefhebbers, 

ook aan de vegetariërs hebben wij      

gedacht! Kies uit de 11 verschillende 

producten die we voor u hebben                     

samengesteld. 
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Heeft u allergieën? Geef dit aan ons door 

Vegetarische barbecue         € 12,70 per persoon   

Per persoon te bestellen 

Hierbij kunt u 5 soorten kiezen. U krijgt 5 stukken per persoon 

 

 Venkelsteak met rozemarijn 

 Gemarineerde auberginesteak 

 Bourgondische wrap  

 Fakkelspies 

 Haloumi spies met cherrytomaatjes 

 Haloumi steak met groene kruiden marinade 

 Vegetarische hamburger 

 Groentespies met champignons 

 Portobello met ratatouille 

 Pulled mushrooms 

 Tofu spiesje teriyaki 
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Bij een goede barbecue horen                

natuurlijk ook salades, sausjes,              

goed brood en smeersels!  

We hebben 2 pakketten voor u  

samengesteld om uw barbecue    

compleet te maken. 
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Compleet pakket uitgebreid       € 7,95 per persoon   

De barbecue is pas echt compleet met lekkere sausjes, salades en brood 

Compleet pakket          € 5,65 per persoon   

Vanaf 5 personen te bestellen 

Salades, sausjes en smeersels uit eigen keuken om uw barbecuepakket mee 

uit te bereiden 
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Vanaf 20 personen te bestellen 

Doe eens lekker luxe en breidt uw barbecuepakket uit 

 

Salades: 

 Festivalsalade 

 Seizoenssalade van ‘t Woud 

 Vers fruitsalade 

 Luxe rundvleessalade 

 
Broden: 

 Stokbrood bruin 

 Stokbrood wit 

Sausjes: 

 Knoflooksaus 

 Chimichurry saus 

 Satésaus 
 

 

Smeersels: 

 Kruidenboter 

 Aioli 

Salades: 

 Salade caprese 

 Pastasalade 

 Festivalsalade 

 Seizoenssalade van ‘t Woud 

 Vers fruitsalade 

 Luxe rundvleessalade 

 
Sausjes: 

 Knoflooksaus 

 Piri-piri saus 

 Chimichurry mayonaise 

 Satésaus 

Schaal rundercarpaccio        € 35,70      

Huisgemaakte rundercarpaccio salade met ijsbergsla, rucola, oude kaas, spekjes, pijnboompitten en  

truffelmayonaise 

Broden: 

 Foccacia brood 

 Rustiek brood 

 Stokbrood bruin 

 Stokbrood wit 

 
Smeersels: 

 Roomboter met zeezout 

 Kruidenboter 

 Aioli 

Gerookte kipsalade         € 35,70 per kg    

Goed gevulde salade met gerookte kip, gebakken spekblokjes, notenmelange,  

luxe slamix en knoflookdressing 



 

 

 

Een goed stuk vlees heeft ook een              

goede barbecue nodig! We hebben             

een aantal opties voor u samengesteld, 

voor de beginnende bakker maar ook 

voor de experts. 
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Vanaf 15 personen mogelijkheid om een barbecue bij te bestellen 13  

Luxe houtskool barbecue met ombouw      € 27,50  

Barbecueën doe je natuurlijk op houtskool, de barbecue kun je hiermee goed heet stoken 

en het vlees krijgt een lekkere rooksmaak!  

Deze mooie houtskool barbecue zit in een stevige ombouw met ruimte om uw tangen op 

te leggen en de kopen op te bergen. 

 
 

 Barbecue met ombouw 

 Houtskool 

 Starter 

 Aanmaakblokjes 

 Barbecue tangen 

 Mobiele koelbox (om uw vlees koel te kunnen houden) 

 Schoonmaken van bovenstaande producten 

 

 

 

 

Barbecues:  
Vanaf 15 personen te bestellen 

Wilt u graag een barbecue erbij bestellen? Dat kan bij ons! U krijgt een authentieke barbecue 

inclusief houtskool. Ons advies is vanaf 30 personen een tweede barbecue er bij te bestellen. 

Schoonmaken van de barbecue is inclusief.  



 

 

Gezellig met alle gasten rondom de Co-Fire 14 

Vanaf 25 personen inclusief: 

 Barbecue met ombouw 

 Appelhout 

 Olijfolie 

 Barbecuetangen 

 Co-Fire meubel 

 Mobiele koelbox (om uw vlees koel te houden) 

 Schoonmaken van bovenstaande producten 

Co-fire:  
Vanaf 25 personen te bestellen 

Wilt u graag een co-fire erbij bestellen? Dat kan bij ons! U krijgt een co-fire inclusief appelhout. 

Ons advies is vanaf 40 personen een tweede co-fire er bij te bestellen. Schoonmaken van de     

co-fire is inclusief.  

Met de Co-Fire heeft u een echte eyecatcher! Op de gietijzeren plaat met echt vuur er  

onder bak u het vlees heerlijk gaar. De Co-Fire wordt geleverd met een ombouw waar de 

barbecue op staat en alle bijgerechten in geserveerd kunnen worden.  

 

Co-Fire barbecue           € 45,00  



 

 

 

Onze extra services en condities.             

Ons personeel staat u graag                        

telefonisch te woord!  
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Service         

Servies: 

Servies is te bestellen bij uw barbecue vanaf 15 personen.  

Een servies pakket bevat: borden, bestek, barbecue tangen, broodmes met plank, servetten,  

opschepbestek, tafelkleden voor het buffet en schoonmaken. Kosten van het servies pakket zijn € 0,75 

per persoon. 

 

Schoonmaakkosten: 

Schoonmaakkosten zijn inclusief in de barbecue– en serviespakketten. 

 

Transportkosten: 

Transportkosten worden berekend per gereden kilometer en het verwacht aantal keer te rijden à  

€ 1,50 per km (met een minimum van € 30,00). U kunt er ook voor kiezen uw bestelling bij ons af te  

halen in de winkel op Woud 1 in Berlicum. 

 

Wijzigingen: 

Verandering van bestelling of aantal personen kunt u uiterlijk 5 werkdagen van te voren aan ons         

doorgeven.  

 

Koks: 

Wilt u er een kok bij voor de bereiding van uw vlees, dan kan dat vanaf 30 personen en tegen uurtarief 

van € 36,30, met een minimum van 3 uur. Na 00.00 uur rekenen wij een uurtarief van € 60,50.  

17 Onze extra services en condities 

Condities            

 Prijzen zijn inclusief BTW. 

 Betaling dient te geschieden bij afhalen in onze winkel of binnen 14 dagen na factuurdatum via 

bank. 

 Beschadiging of manco van door ons verhuurde of in bruikleen geleverde artikelen worden 

tegen vervangingswaarde of reparatiekosten berekend. 

 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schades ontstaan door, of ten gevolge van 

de door ons geleverde producten. 

 Het is ten strengste verboden, gekleurd papier, karton en dergelijke confettimateriaal 

te bevestigen in, aan en rondom het gehuurde. 

 Let op, geef schadelijke bacteriën geen kans. Zorg daarom dat deze bacteriën niet via de ver-

pakking, uw handen of het keukengerei in uw eten terechtkomen. Maak vlees door en door 

gaar om deze bacteriën uit te schakelen, in frituur-BBQ-Grill, door een kerntemperatuur >72°

C. 

 Indien u heeft gekozen voor een menu zonder personeel bent u zelf verantwoordelijk voor 

het op temperatuur houden van het eten en het volledig gaar maken van de etenswaren. 

 Alle door ons verhuurde of in bruikleen geleverde artikelen blijven eigendom van de verhuur-

der.  

 (Prijs) wijzigingen en voorwaarden onder voorbehoud. 

 

Met smakelijke groet, 

Familie van Zoggel 

Team Van Zoggel Catering  en Bij Daan 



 

 

 

Kom eens gezellig winkelen op 't Woudse Land, onder het genot van een lekker 

bakje koffie! Bij Daan verkopen wij ambachtelijk vlees van eigen weide, gedroogde 

ham/worst soorten, BBQ specials, marinades en kruidenrubs. Maar ook allerlei  

andere ambachtelijke producten!  

 

Barbecue specials 

Bij Daan kunt u in het seizoen terecht voor het heerlijkste BBQ vlees! We hebben 

de winkel groter gemaakt en ons assortiment is daardoor nog breder. Denk hierbij 

aan ambachtelijke hamburgers, kippendijensaté, gegaarde Jack Daniels spareribs, 

BBQ worstjes etc. Maar ook grotere stukken vlees zoals een picanha of tomahawk  

hebben we in ons assortiment. Voor de echte BBQ fanaten! Tevens kunt u dit 

heerlijke vlees aanvullen met verse salades, heerlijke  sausjes en ambachtelijk 

brood. 

 

Echt even wat anders... 

Naast het lekkere stukje vlees dat we verkopen Bij Daan hebben we nog andere 

ambachtelijke producten. Dit zijn niet zo maar producten die u in de supermarkt 

kunt vinden, maar producten die net die lekkere smaak geven aan uw vlees of  

gerechten die u graag wilt! Denk hierbij aan een kruidenrub of marinade,  

ontwikkeld door onze eigen slager. Of een overheerlijke dressing voor over uw 

salade en smeersels bij een stokbroodje. Verder hebben we onder andere  

gedroogde worstjes, nootjes en lekkere speciaal biertjes!  

Te veel om op te noemen… 

 

Online winkelen 

Het is ook mogelijk om online een bestelling te plaatsen. In onze webshop vindt u 

een assortiment waar u direct een bestelling kunt plaatsen. U kunt vervolgens uw 

bestelling zelf afhalen in de winkel.  

 

Woud 1 

5258 VK Berlicum 

073-5942085 

www.www.bij-daan.nl 

 

 

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag:  09.00 - 17.00 uur 

Zaterdag:    09.00 - 16.00 uur 

Zondag en feestdagen 10.00 - 14.00 uur 

 



 

 

 

 

Woud 1, 5258 VK BERLICUM 

073 – 594 20 85 

info@vanzoggelcatering.nl 

www.vanzoggelcatering.nl  

 

Ons kantoor is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van  

08:30 uur tot 17:00 uur 

http://www.vanzoggelcatering.nl

