
Voor uw fi jnste
grillmomenten!

FEEST - BBQ
Suggesties 2023

Vers gemaakt 
door jouw favoriete Klasseslager!

HUYSMANS VANDEWEYER



Frisse starters 
minimun afname van 6 stuks per hapje 

 – Hammousse met komkommer en een krokantje 
van Serranoham  € 2,50/pp

 – Wrap met gerookte zalm, rucola en zongedroogde  
tomaatjes  € 2,70/pp

 – Trio van wraps  € 4,45/pp
 – Noordzee krab in een jasje van gerookte zalm  
afgewerkt met dille  € 2,95/pp

 – Kip op zijn Italiaans met Parmezaanse kaas,  
zongedroogde tomaten afgewerkt met  
rucola en balsamicoazijn   € 2,55/pp

 – Rundscarpaccio met Parmezaanse kaas,  
zongedroogde tomaten afgewerkt met rucola en 
balsamicoazijn   € 2,65/pp

 – Vitello tonnato   € 2,75/pp 
 – Pink lady appel met zachte curry en scampi   € 2,80/pp
 – Paté van de chef met een vleugje ajuinconfituur  
en peperkoek   € 2,35/pp

 – Amuse bouche met Noordzee garnalen   € 3,10/pp
 – Tomaat Mozarella Satétje    € 1,90/pp
 – Meloen in een jasje van Gandaham   € 2,35/pp
 – Pastaslaatje met tonijn   € 2,30/pp
 – Italiaans getinte parelcouscous met tomaat en  
mozarella € 2,45/pp

 – Dipgroentjes (wortel, kerstomaatjes,  
komkommer, …) + dipsausje   € 2,75/pp

 – Tapasplank (olijven, gandaham, salami,  
kaasblokjes en huisbereide charcuterie 
voor 4-6 personen) € 35,00/st  



Warme hapjes  (zelf op te warmen)
minimun afname van 6 stuks per hapje 

 – Mini loempia’s met zoetzuur sausje   € 1,60/pp
 – Mini worstenbroodje   € 1,90/pp
 – Mini pizza   € 1,80/pp
 – Calamarisringen met tzazikisaus   € 2,00/pp
 – Kippendrumsticks   € 1,50/pp
 – Spareribbetjes   € 1,60/pp
 – Kaaskroketjes (mini) met fris slaatje   € 2,75/pp
 – Garnaalkroketjes (mini) met fris slaatje   € 2,85/pp
 – Wrap met uitgebeend spareribvlees en groentjes   € 4,50/pp
 – Coquille met spek en een aangepaste dipsaus   € 6,50/pp
 – BBQ worstje met spek en kaas   € 2,60/pp
 – Gemarineerde scampi groene pesto en couscous   € 4,50/pp
 – Gevulde champignon   € 1,90/pp
 – Zwarte pens met gemarineerde appel   € 3,10/pp 
 – Mini verse rundshamburger  
(met garnituren; mini broodje, sla, tomaat, saus,…)   € 3,50/pp

 – Croque deluxe (manchego, Italiaanse ham en truffel tapenade)   € 5,50/pp
 – Mini kipsate met rijst fantasie   € 4,50/pp 

 –  Soepje naar keuze (als hapje) € 2,20/pp  
minimum afname van 6 stuks per hapje

 – Tomatenroomsoepje (met balletjes) 
 – Wortel-pastinaak soepje 
 – Courgettesoepje met kruidenkaas 
 – Boschampignonenroomsoepje 
 – Brocollisoepje 
 – Erwtensoepje met spekjes
 – Kippenroomsoepje 
 – …



Koude  
voorgerechten
Garnaalcocktail  € 14,25/pp 
Sla, tomaat, ei, verse noordzeegarnalen 
met huisgemaakt cocktailsaus

Vitello tonnato  € 9,90/pp 
Traagegaard kalfsvlees met een dressing 
van tonijn, rucola en appelkappertjes 

Rundcarpaccio  € 9,50/pp 
Rundsvlees van kempisch rundsvlees, 
parmezaanse kaas, rucola, zongedroogde 
tomaatjes afgewerkt met balsamicoazijn  

Trio van carpaccio   € 11,00/pp 
Rundscarpaccio, vitello tonato &  
kipcarpaccio

Trio van steak tartaar   € 16,00/pp
Trio van hangesneden steak tartaar  
(krab – pesto & saus vd chef) 

Barbecue pakketten
Dit zijn prijzen zonder bakservice, vraag gerust 
achter beschikbare datums. Hier hebben wij 
volgende gegevens voor nodig;
- Datum
- Uur van eten 
- Locatie
- Schatting aantal genodigden  

(onder de 30 volwassen personen bieden wij geen 
bakservice aan)

Degustatie BBQ Klassiek  € 15,50/pp
Gemarineerde steak, gemarineerd varkenshaasje, 
mini saté, mini BBQ worst, mini spare rib, 
traagegaard spek & mini scampibrochette

Degustatie BBQ Exclusief  € 16,90/pp
Gemarineerde steak, lamskroon, mini saté, mini 
spare ribs, varkenshaasje, mini chipolata & gekruide 
zalm

Vraag gerust achter andere voorstellen



Keuze van Steven  € 17,50/pp
Gekruide zalm, dry aged entrecote, mini BBQ 
worst, traagegaard spek, gemarineerde kipfilet, 
pluma iberico & mini scampibrochette

Standaard pakket  € 6,80/pp
BBQ worst, saté & gemarineerde kipfilet 

Familie pakket  € 10,90/pp
Gekruide chipolata, gemarineerde spiering of 
kotelet, spare ribs & saté 

Vegetarisch pakket  € 15,00/pp
Assortiment van 4 verschillende vegetarische 
vleesjes

Vispakket  € 17,50/pp
Gekruide zalm, scampi saté (4 stuks) & 
zeebaars in papillot met groentjes 

Kinderpakket  € 5,50/pp
Saté van gekruide balletjes (2 stuks), mini BBQ 
worst & mini gemarineerde kipfilet 

Brochette Festijn   € 14,50/pp 
vanaf 4 personen te bestellen

Wij zorgen voor de garnituren en de stokjes, zo 
kan je zelf thuis je brochette samenstellen

GARNITUREN
 – Gemarineerd varkenshaasje
 – Gemarineerde rundsblokjes
 – Scampi’s
 – BBQ worst
 – Spek
 – Gemarineerde kippenblokjes
 – Gekruide balletjes
 – Paprika
 – Ajuin

Groentenpakket  € 7,90/pp  
 kinderen € 5,25/pp
Aardappelsalade, wortelen, tomaat, 
komkommer, sla, parelcouscous, 
pastasalade, rode biet, waldorfsalade, 
groentensalade en gekookte eitjes  



U kan gerust alle pakketten aanpassen of 
zelf een pakket samenstellen op maat. 
Wij rekenen uit hoeveel u van alles nodig hebt. 

 – Kipsaté
 – Varkenssaté
 – Rundssaté
 – Kalkoensaté
 – Spekfakkel
 – Kindersaté
 – Traaggegaard BBQ spek
 – Gemarineerd spek
 – Gezouten spek
 – Gemarineerde kipfilet
 – Kippenboutjes
 – Aperoboutjes
 – Gegaarde kipkoteletjes
 – Spare ribs (traaggegaard of vers)
 – BBQ – worst
 – Witte pens
 – Zwarte pens
 – BBQ –worst met spek en kaas
 – Gemarineerd varkenshaasje
 – Gevuld varkenshaasje
 – Gemarineerde steak
 – Gevulde kipfilet met pesto, oud brugge kaas,  
zwarte woud ham, pancetta en tomaat

 – BBQ burger
 – Rundsburger
 – Chipolata
 – Mergeuze worstjes
 – Gemarineerde lamskroontjes
 – Gemarineerde lamskoteltjes
 – Gemarineerde spiering
 – Casselerrib
 – Gemarineerde varkenskotelet
 – Reuzesaté
 – Grillsaté
 – …

Dry aged entre-côtes  

Vraag gerust naar onze gerijpte 
runderrassen die momenteel aan het  
rijpen zijn in onze slagerij.



Vis
Gemarineerde scampi saté (4st)  € 5,10/st
Tonijnsteak   dagprijs
Coquille saté in een jasje van gerookt spek   € 12,00/st
Papiotte van zalm met verse groentjes    € 6,90/st
Mini mosselketeltje     dagprijs
Opgevulde forel met groentjes en een witte wijnsaus    dagprijs
Zeebaars met groentjes en een vissaus dagprijs
Gamba’s   € 18,50/kg

Bijgerechten
Gemarineerde krielaardappelen    € 8,50/kg
Krielaardappelen met gerookt spek en ajuin    € 8,95/kg
Aardappel in schil gevulde met kruidenkaas   € 9,95/kg
Gevulde paprika met groentjes   € 11,50/kg
Kruidenboter   € 3,75/st



Pizzaparty   
€ 15,50/pp

vanaf 4 personen
exclusief pizzaoventjes

Verscheidenheid aan 
topping’s, 

beleg 
& 

pizzabodempjes 

(10 uit te kiezen)

Surf & Turf buffet  € 32,00/pp 
(inclusief koude groenten/ exclusief koude 
sauzen)

 – Hespenrolletje met asperge 
 – Steak tagliata 
 – Vitello tonnato 
 – Meloen met huisbereide ham 
 – Kip carpaccio 
 – Tomaat garnaal 
 – Zalm belle-vue 
 – Gerookte zalm, heilbot & forel 
 – Perzik met tonijn  

Tapasbox € 25,00/pp

vanaf 2 personen

Brood, olijven, zongedroogde tomaatjes, 
lookboter, verrassings wrap, assortiment 
gerookte hammen, kaasblokjes, patatas bravas, 
albondigas, kippenjuweeltjes, scampi, calamaris 
en spareribbetjes

Assortiment kan afwijken naargelang 
marktaanbod/seizoen



Hamburgerparty   
€ 15,30/pp

vanaf 4 personen/5 burgers per persoon

Assortiment mini hamburgers met broodjes en garnituren 

Mini broodjes
-

Assortiment mini hamburgers 
-

Gerookt spek
-

Smeltkaas
-

Tomaat
-

Sla
-

Assortiment sausjes



UW 
BBQ?
ONZE 
ZORG!

Broodjesbuffet  
STANDAARD  
Voor een volwaardige maaltijd voorzien wij  
meestal 5 à 6 broodjes per persoon
Minimum afname van 6 broodjes per soort € 1,85/st

 – Kaas
 – Hesp 
 – Smos kaas 
 – Smos hesp 
 – Smos kaas/hesp
 – Assortiment huisbereide salades 
 – Gezond   

Broodjesbuffet LUXE   
Minimum afname van 6 broodjes per soort € 2,00/st

 – Rundscarpaccio met balsamico, parmezaanse kaas & 
rucola 

 – Gerookte zalm, kruidenkaas & ui 
 – Brie, honing, sla, honingmosterd & zongedroogde tomaatjes 
 – Parmaham, ui, pesto, parmezaanse kaas & rucola 
 – Tomaat, pesto, mozarella & rucola 
 – Vitello tonnato, kalfsvlees, kapper, tonijn & rucola 
 – Kippenwit, sla, tomaat, komkommer & ei 
 – Gebakken spek, sla, tomaat & BBQ saus 
 – Aardappelsalade, bickyajuin & groentjes 
 – Martino prépare, augurk, ui & martinosaus 
 – Club kip, huisbereide kipsla & groentjes
 – Wrap met gerookte zalm, kruidenkaas,  
zongedroogde tomaat & rucola   € 2,70/st



UW 
BBQ?
ONZE 
ZORG!

Aperitief
Vurig Dessel GIN   € 44,00 
Proef onze huisgemaakte gin, met rookaroma, eikel, laurier,  
sinaas, bosbes & vele andere aromaten.  
De ideale starter voor een barbecue.

Wij verhuren ook al het materiaal dat je nodig hebt  
om je ideale feest te creeren

Klassieke desserts 
 – Chocomousse  € 4,00/st
 – Tiramisu met speculoos  € 4,00/st
 – Rijstpap met bruine suiker € 4,00/st



Heerlijke Heerlijke 
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bij uw klasseslager!bij uw klasseslager!
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Meistraat 113 - 2480 Dessel
Tel: 014 37 89 41

info@stevenhuysmans.be

www.kshuysmans-vandeweyer.be

Je kan al onze gerechten gemakkelijk bestellen via onze webshop 
www.kshuysmans-vandeweyer.be

HUYSMANS VANDEWEYER

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


