
Beleef het gemak van een 
onbezorgd buiten leven.

Volledig verzorgd | Voor elk budget | Pan | Zelf samenstellen

BARBECUE CATERING
FOLDER



Met de budgetpakketten bedoelen wij onderstaande kennismakings pakketten. Deze 
vaste pakketten zijn afgestemd op de gemiddelde wens. De producten zijn vastge-
legd en niet inwisselbaar. Vanaf 10 personen te bestellen. Deze vriendelijk geprijste 
pakketten zijn natuurlijk ook uit te breiden met een barbecue, couverts of een 
drankenoptie. 

Stokbrood
Kruidenboter

Huzarensalade

3 soorten vlees:
   - barbecueworst
   - hamburger
   - kipsaté

2 soorten saus:
   - barbecue saus
   - knoflooksaus

Stokbrood
Kruidenboter

Huzarensalade

4 soorten vlees:
   - barbecueworst
   - hamburger
   - kipsaté   
   - schouderkarbonade

2 soorten saus:
   - barbecue saus
   - knoflooksaus

Stokbrood
Kruidenboter

Huzarensalade

5 soorten vlees:
   - barbecueworst
   - hamburger
   - kipsaté   
   - schouderkarbonade
   - bieflapje

2 soorten saus:
   - barbecue saus
   - knoflooksaus

± 2,5 uur barbecueën ± 3 uur barbecueën ± 3,5 uur barbecueën

- Couverts € 2,50 per persoon
- Barbecue met gas vanaf €15,00
- Dranken vanaf €9,15 per persoon

Wilt u genieten van een lekker drankje op uw barbecue, maar geen zin om allemaal 
flessen (fris)drank te tillen. Wij nemen zelfs dit voor u uit handen, door het verzorgen 
van wijn, bier en diverse soorten frisdranken. 
Alle materialen zijn inbegrepen, inhoudende: de bar, de tapinstallatie, de glazen en 
wij doen de afwas.

De dranken prijzen gaan op nacaculatie maar door onze jarenlange ervaring gaan wij 
uit van deze prijs voor ongeveer 2 uur barbecuen. 

Vanaf € 9,15 per persoon

De cateraar van Vallei & Veluwe slaat weer door. De zomer nadert, de tijd dat de 
mussen van het dak afvallen en het gemak de mensen weer gaat dienen. Gezellig 
lekker buiten met vrienden, kennissen, familie of collega’s van een heerlijke maaltijd 
genieten. Interesse? Kies één van de barbecue paketten die zijn vastgesteld. Deze 
hebben wij gemakshalve in zeven categorieën ingedeeld. 

Wij plaatsen bij u een professionele barbecue die zowel binnen als buiten gebruikt 
kan worden. Wilt u professionele begeleiding en bereiding ter plaatse? Een kok van ‘t 
Pakhuis kan uw gerechten met smaak bereiden op locatie voor u en uw gasten.

1. Populaire lijn drie voorstellen waarbij nog vanalles mogelijk is.
2. Pan lijn vier voorstellen met onze reuze pan.
3. Aanvullende pakketten aanvullende pakketten voor ieders wens.
4. Internationals (op aanvraag) vijf maal in de lijn van de door u gekozen vlag.
5. Thema’s (op aanvraag) zeven pakketten voor buiten met één product als basis.
6. All inn speciaal voor mensen met een vast budget.
7. Winterbarbecue lekker voor in de winter.

Maak uw barbecue compleet met onze drankenoptie, kok en barkeeper. 
Vanaf 100 personen is de kok gratis. 

Budgetpakket Barbecue service

Drankenoptie

Pakket A Pakket B Pakket C

Informatie

€ 17,15 per persoon € 18,70 per persoon € 20,26 per persoon



Keuzelijst populair barbecue
Soort Uw keuze Soort Uw keuze
Broodsoort Tuna salade
Stokbrood wit Advocado / tomaat / geitenkaas
Stokbrood bruin Rauwkost en ei
Stokbrood gemengd Sauzen koud
Breekbrood Knoflook
Bourgondisch (assortiment) Zigeuner
Turksbrood Whiskey cocktail
Brooddip Fritessaus
Kruidenboter Currysaus
Knoflooksaus Ravigottesaus
Tapenade groen Honing-mosterd
Tapenade rood Ketchup
Tonijn tapenade Chili
Guacamole Joppie
Salades Rozemarijn zeezout mayonaise
Huzaren Barbecue
Zalm Black truffel mayonaise
Rundvlees Sauzen warm
Vegetarisch / aardappel Champignon room
Aardappel tonijn Groene peper
Pasta salade tonijn Kerrie
Pasta salade zalm Stroganoff
Rauwkost salades Pinda - saté
Amerikaanse witte kool Lente ui knoflook
Tomaten / olijven / knoflook Kaassaus
Quinoa / kikkererwt / groenten Groene pestoroom
Komkommer/dille Extra’s
Rauwkost / fruit / groenten Uienringen (50 gram) € 1,09 p.p.

Rode biet / appel / augurk / ei Paprikaringen (50 gram) € 1,09 p.p.

Gesneden fruit Rode puntpaprika (1 stuk) € 1,64 p.p.

Groene salade Groentepakket (150 gram) € 3,82 p.p.

Salade niçoise Pofaardappel € 2,18 p.p.

Pittige kip Pofaardappel met spekjes € 3,27 p.p.

Gerookte zalm Pofaardappel met crème 
fraîche € 3,27 p.p.

Couscous met groenten
Viscompositie (100 gram) € 6,27 p.p.

2x broodsoort
2x brooddip
2x soort salade
3x stuks vlees/vis p.p.
4x koude saus
2x warme saus

2x broodsoort
2x brooddip
2x soort salade
4x stuks vlees/vis p.p.
4x koude saus
2x warme saus

2x broodsoort
2x brooddip
2x soort salade
5x stuks vlees/vis p.p.
4x koude saus
2x warme saus

± 2,5 uur barbecueën ± 3 uur barbecueën ± 3,5 uur barbecueën

Onderstaande pakketten zijn al jarenlang onze meest populaire pakketten. 100% 
flexibiliteit, de beste kwaliteit producten en top materialen. Bij deze pakketten worden voor 
diëten, vegetariërs, halal of koosjer geen meerprijs berekend. Het aantal barbecues dat 
wordt geleverd is gerelateerd aan het aantal personen. 

Keuzelijst populair barbecue
Soort Uw keuze Soort Uw keuze
Kip Lams
Saté (ajam) Lamskotelet
Kipfilet Lamsburger
Drumstick Lamsworstje
Kip piri piri spies Kalfs
XXL kipspies Kalfsoester
Kalkoen Kalfsworstje
Hawaï stick Samengesteld
Kalkoenfilet Kinderstick
Kalkoen tournedos met spek Frikandel
Rund Barbecueworst
Bieflapje Braadworst
Peppersteak Vegetarisch
Entrecote Groentespies
Hamburger Vegetarische burger
Black angus burger Vegetarische worst
Gem. ossenhaasspies Vegetarische spies
Biefstuk Pan, bakplaat of kebab grill
Tournedos Shoarma (incl. pan) + €1,09 p.p.

Varken Gyros (incl. pan) + €1,09 p.p.

Saté (babi) Kebab + €1,09 p.p.

Spareribs Vis
Speklap Zalm pakketje
Schouderkarbonade Kabeljauw pakketje
Ribkarbonade Tonijn pakketje
Varkenshaassaté Combi vis spies
Filet lapje Garnaal
Shaslick Gamba spies

Vis - Vlees combi
Garnaal / ossenhaas spies

Vanaf 100 
personen 
GRATIS

KOK

Inbegrepen:
- barbecue materialen- gasbarbecue

- gasfles 
- buffettafel

- buffettafel rokken- aardewerk servies
- servetten

- mooie presentatie
wij doen de afwas!

Populair

Populair 1 Populair 2 Populair 3

€ 30,54 per persoon € 32,22 per persoon € 33,92 per persoon



De vlag, de cultuur, de smaak, de barbecue. Wij passen uw feest aan naar uw landen 
wens. Meer informatie over onder andere de ingrediënten, de opmaak en de 
presentatie? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. De internationale barbecues zijn op 
aanvraag mogelijk.

Diverse verschillende thema’s zoals Frans, Antilliaanse, Amerikaans, Spaans of Italiaans.

Zeven thema’s waarbij één product de hoofdrol opeist. De kok maakt de producten op 
onze gasbarbecue voor u klaar. Meer informatie over onder andere de ingrediënten, de 
opmaak en de presentatie? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. De internationale 
barbecues zijn op aanvraag mogelijk. 

Diverse verschillende thema’s zoals gamba’s, saté, poffertjes, beenham, hamburger, 
kebab of varkentje aan het spit.

Een all inn pakket kant en klaar aangeleverd en geplaatst. Het all inn barbecue pakket is 
ideaal voor een buurt of straat barbecue. Bestaande uit: barbecue vlees, salades en 
sauzen, diverse dranken, gasbarbecue, gas, koelkasten, biertap, tafels, statafels, 
stoelen en eventueel tenten. Vanaf € 43,60 per persoon.
Geïnteresseerd? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Wilt u in de winter ook heerlijk genieten van een barbecue. Dan kunnen wij dat voor u 
regelen. Wij zorgen voor de vuurkorven, winter aankleding en de warme drank (Chocomel 
of Glühwijn). Prijs vanaf € 43,60 per persoon. Besteld u voor meer dan 100 personen, dan 
krijgt u de kok er gratis bij!

Pide & Pita (brood)

Couscoussalade
Tomatensalade

Shoarma & Kebab

2 soorten saus
   - knoflooksaus
   - harissa saus

Stokbrood

Aardappelsalade
Sla compositie

Kipsaté

Gedroogde uitjes
Atjar tampoer
Kroepoek

1 soort saus
   - pindasaus

Hamburger broodjes

Koolsalade (mais, wortel, rozijn)

Hamburger toppings (augurk, 
tomaat, kaas, komkommer, 
rode ui, sla)

100% rundvlees burgers

Gebakken uien

Diverse soorten saus o.a.
   - curry / ketchup
   - fritessaus

650 gram / shoarma eten 650 gram / hamburgers eten650 gram / kipsaté eten

Met de PAN-lijn bedoelen wij onderstaande pakketten. Deze vaste pakketten zijn 
afgestemd op de gemiddelde wens. De producten zijn vastgelegd en niet inwisselbaar. 
Onderstaande pakketten zijn ideaal voor scholen en/of verenigingen. Tevens kunnen wij 
daarbij de drank, (sta)tafels, stoelen, glaswerk, barbuffet, tenten en dergelijke voor 
gunstige tarieven bijleveren.

Deze pakketten zijn bij uw keuze te bestellen. Zo heeft u altijd voor ieder wat wils. Natuur-
lijk kunnen wij ook rekening houden met allergenen zoals glutenvrij.

Brood
Tapenade

Pastasalade

Groenteschijf
Portobella met vegankaas
Falafelburger
Gevulde wrap

2 soorten saus:
   - tomatensaus
   - knoflooksaus

Stokbrood
Kruidenboter

Huzarensalade

Lamskotelet
Kipsaté
Rundersaucijs
Drumstick

2 soorten saus:
   - barbecue saus
   - knoflooksaus

Per persoon te bestellen Per persoon te bestellen Per persoon te bestellen

Mini broodjes
Groente snacks
o.a. komkommer, tomaat, 
Paprika

Hamburger
Kinderstick
Fruit spiesje

2 soorten saus:
   - fritessaus
   - appelmoes

Internationals of front cooking (op aanvraag)

Thema (op aanvraag)

All inn barbecue

Winterbarbecue

PAN

Aanvullende pakketten

Arabische PAN Amerikaanse PANIndische PAN

Kinder barbecue Vegan barbecue Halal barbecue

€ 22,11 per persoon € 22,11 per persoon € 22,11 per persoon

€ 15,22 per persoon € 32,22 per persoon € 32,22 per persoon

Groentepakket



Bedrijfsgegevens:

‘t Pakhuis Catering & Horeca service V.o.f.
Postbus 8182 
6710 AD EDE
Pakhuisweg 1a / 3a 
6745 XA  DE KLOMP

Telefoon
E-mail
Web
KVK nummer
BTW nummer
IBAN

0318-529498
info@t-pakhuis.nl
www.t-pakhuis.nl
09033947
8107.50.995.B01
NL02RABO0377029998

Minimale afname van de populair barbecue is 25 personen, voor de budget barbecue is dit 
10 personen. Voor minder dan dit aantal personen rekenen wij een toeslag.
Indien gewenst kunnen wij tegemoetkomen aan uw vegetarische, dieët of geloof 
gerelateerde wensen.
De meerprijs voor aardewerk couverts bedraagt € 2,50 p.p., deze mogen vuil retour. We 
rekenen dubbele couverts, dit in verband met de hygiëne. 
Professionele begeleiding is op aanvraag mogelijk.
Wij werken en transporteren 100% H.A.C.C.P. gecontroleerd.
De food prijzen zijn inclusief 9% btw.
Cateringaanvragen op zondagen zijn in overleg.

Voor bezorging van de buffetten binnen de regio berekenen wij servicekosten (bezorgen, 
plaatsen en ophalen). De servicekosten bedragen €16,35.

Voor bezorging van de buffetten buiten de regio berekenen wij servicekosten (bezorgen, 
plaatsen en ophalen). De servicekosten bedragen € 1,64 per gereden kilometer.

Voorwaarden
Algemene voorwaarden

Transport en bezorging


