
Barbecuemenu 1: 
Menu voor gasten met een klein hongertje: 

• Saté
• BBQ-worst
• Kipfilet

Barbecuemenu 2: 
Menu voor je échte bourgondische gasten: 

• BBQ- Worst 
• Saté
• Kipfilet
• Hamburger

Barbecuemenu 3: 
Menu boordevol extra’s als aanvulling op je BBQ-menu:

• Verse groenten 
• Sauzen 
• Assortiment broodjes

Degustatiemenu 1: 
Barbecuevlees in kleinere stukjes zodat iedereen aan tafel 
ervan kan proeven (vanaf 4 personen):

• Mignonette
• Saté
• Kipfilet
• Spare ribs
• Hamburger
• Spek
• BBQ-worst
• Biefstuk

BBQ
MENU’S

Weet je niet wat je moet kiezen?
 

Met onze overheerlijke menu’s helpen wij je alvast op weg voor 
een topavond met vrienden en familie! Ook aan de

kleinste kapoenen aan tafel hebben we gedacht. 

€ 3,99
/pers.

€ 5,25
/pers.

€ 7,29
/pers.

€ 5,99
/pers.

€ 6,49
/pers.

€ 9,99
/pers.

Supermenu Nuyts: 
De speciaalste stukjes vlees uit onze ambachtelijke slagerij: 

• Blije dije spies
• BBQ-worst
• Vlimmers lapje
• Gemarineerde entrecôte
• Lamskotelet

Kindermenu 1: 
Kleine hongertjes voor kleine kindertjes: 

• Saté
• 1/2 BBQ-worst
• 1/4 Kipfilet

Kindermenu 2: 
Voor flinke eters: 

• Mini kipbalbrochette
• Mini curryworst
• Mini chipolata
• Mini hamburger

Kindermenu 3: 
Voor flinke eters: 

• Mini kipbalbrochette
• Mini worstbrochette
• Mini kipfilet
• Mini BBQ-worst

€ 2,09
/pers.

€ 3,50
/pers.

€ 4,50
/pers.

Degustatiemenu 2: 
Barbecuevlees in kleinere stukjes zodat iedereen aan tafel 
ervan kan proeven (vanaf 4 personen):

• Vlimmers lapje
• Saté
• Kipfilet
• Tournedos
• Hamburger
• Spek
• BBQ-worst
• Zalmfilet

VLIMMEREN
Kerkstraat 29

tel: 03/ 311 78 80

BBQ
timetime

OOSTMALLE
Dorpsweg 27

tel: 03/ 312 11 06

ma:        13u - 20u

di -vr:       8u -  20u

za:            8u - 18u

zo:        8u - 12u30

ma:        8u - 18u30

di:             8u -  18u30

wo:         gesloten

do - vr:      8u - 18u30

za:            8u - 18u

zo:        8u - 13u

VLIMMEREN
Openingstijden

OOSTMALLE
Openingstijden



ONS BBQ 
AANBOD

Ons aanbod, vers voor u bereid! 

Barbecue aan huis of op locatie, da’s héérlijk genieten
van de dagverse bereidingen uit onze ambachtelijke beenhouwerij! 

Varkens Runds

Saté € 1,59 /st Rundsbrochette € 2,15 /st

Ardeens 
varkenshaasje 
(1st/ 2st)

€ 18,90 /kg Gemarineerde 
biefstuk

€ 1,99 /st

Mignonette € 16,90 /kg Cote à l’os € 18,99 /kg

Varkenshaasje € 18,90 /kg Zesrib (ribeye) € 16,90 /kg

Gemarineerd 
Vlimmers lapje 

€ 12,90 /kg T-bone steak € 20,99 /kg

Gemarineerd spek € 12,50 /kg Ierse entrecôte € 29,90 /kg

Spareribs vers € 12,90 /kg

Spareribs gebakken € 14,95 /kg

Varkens souvlaki € 0,99 /st

Varkensbalbrochet € 1,25 /st

Ovengebakken 
Porc ribey

€ 17,75 /kg

Worsten Lams

BBQ worst  
(voorgegaard) 

€ 1,39 /st Lamskotelet 
(enkel/ dubbel)

€ 29,99 /kg

Chipolata € 1,29 /st Lamskroontje € 39,99 /kg

Pipo worstje (kip) € 0,99 /st Lamsfilets € 39,90 /kg

Lamsmergueze € 1,45 /st Lamsbrochette € 28,90 /kg

Kippenmergueze € 1,45 /st Lams souvlaki € 1,09 /st

Mini worstbrochette 
(voorgegaard, 3 st)

€ 1,50 /st

Zwarte beuling € 10,90 /kg

Witte beuling € 12,90 /kg

Vis en schaaldieren

Scampi brochette (4 st.) € 2,49 /st

Scampi brochette (2 st.) € 1,25 /st

Zalm papillot € 2,99 /st

Toscaanse pangasiusfilet papillot € 1,79 /st

Papillot van kabeljauw dagprijs

Visbrochette gemarineerd dagprijs

Gemarineerd zalmspiesje dagprijs

Gemarineerd scampischaaltje 
(provençaal/ curry/ kruiden-look/ pikant)

€ 24,99 /kg

Kip en kalkoen Hamburgers

Kipsaté (ananas) € 1,69 /st Natuur 
(runds/ varkens)

€ 1,35 /st

Kalkoenbrochette 
(ajuin en paprika)

€ 1,89 /st Spekburger 
(varkens)

€ 1,35 /st

Kipbalbrochette € 1,25 /st

Kipfilet € 1,59 /st

Pragerboutje 
(voorgegaarde drums)

€ 0,99 /st

Kippendrums € 0,79 /st

Kippen souvlaki € 0,99 /st

Afrikaans 
kippenspiesje

€ 0,99 /st

Blije dije spies € 1,50 /st

Groenteschotel 
Wij tellen een 500 g groenten per persoon.

• Aardappelen
• Geraspte wortelen
• Boontjes
• Tomaten
• Komkommer
• Pastasalade
• Sla
• Gekookt ei

Sauzen 
Ook voor een bijpassend sausje kan je bij ons terecht.

• BBQ-saus
• Cocktailsaus
• Tartaarsaus
• Thousand Island saus
• Provençaalse saus
• Currysaus
• Mayonnaise

Lekkere extra’s 

Pastasalade (tricolore)   € 9,90 /kg
Pastasalade kip    € 13,90 /kg
Aardappelsalade    € 6,70 /kg
Nasi rijst     €7,50 /kg

EXTRA’S
Smaakvolle extra’s die van jouw barbecuefeestje

een heus festijn maken!

€ 5,90
/pers.

€ 1,00
/125 g

*Deze prijslijst is geldig vanaf 01/06/22 en vervangt alle vorige.*


