
Ambachtelijke
specialiteiten 
voor de bBQ

Wilt u een barbecue organiseren 

met uw school, bedrijf, familie, 

buurt- of sportvereniging? Wij 

kunnen de barbecue compleet voor 

u verzorgen. Vraag ons naar de 

mogelijkheden zodat uw barbecue 

een feest wordt.

ALLES VOOR DE GROEPS-BBQ

Kapittelweg 125, Hilversum, telefoon 035 624 6782 www.floorpoelier.nl



Barbecueën is lekker. Puur genieten. Niet alleen in de zomer, maar het 

hele jaar door. Daarom hebben wij altijd de lekkerste barbecue producten 

in ons assortiment. Van de lekkerste burgers, spiesen en shaslicks, tot de 

ambachtelijke grootvlees vleesspecialiteiten. Ook voor groepen hebben wij 

alles in huis om van een groepsbarbecue een succes te maken. Kortom voor een 

geslaagde barbecue bent u bij ons aan het juiste adres. Wij helpen u graag!

BBQ VOOR DE FIJNPROEVERs!

wij maken 
UW barbecue 

LEKKER & compleet

Wij hebben alles in huis om uw 

barbecue compleet te maken. 

Bijvoorbeeld onze huisgemaakte 

salades. Wij hebben verschillende 

smaken in huis. Maar ook de 

lekkerste sauzen, stokbrood, 

kruidenboter enz. Handig en alles 

lekker ambachtelijk! 



stel uw eigen pakket samen

Rosbief-lapje * 1.75
Biefstukspies (200 gram) 7.50
Bavette (100 gram) 2.50
Varkenshaassaté *  1.75
Varkensbraadworst *  1.50
1/3 spareribs * 3.50
Varkenskarbonade * 3.50
Speklap 1.50
Lamsrack (3 botjes) 7.50
Lamssaté 2.95
Kipdijfiletsaté * 1.35
Kipfiletsaté * 1.35
Kip op stok hot * 1.95
Kip op stok pesto * 1.95
Kip-braadworst * 1.00
Kipdrumstick gegaard * 1.35
Kipshaslick * 1.95
Kip op stok mediterraan * 1.95
Kipfiletlapje * 2.50
Kipdijfiletlapje * 1.50
Beercan chicken 12.50
Wild spies trio (200 gram) 9.95

Onze BBQ specialiteiten zijn huisgemaakt 

van het beste vlees. Volop keuze waarmee u 

uw eigen BBQ-pakket kunt samenstellen.

- 1 kipfilet
- 1 gegaarde drumstick
- 1 beefspies
- 1 rundersteak
- 1 verse hamburger

- 2 saté’s gemarineerd
- 1 karbonade zonder been
- 1 BBQ-hamburger
- 1 BBQ-braadworst
- 1 shaslick

- 1 hamburger
- 1 kipdijfiletsaté
- 1 kipshaslick
- 1 speklapje
- 1 huzarensalade
- 1 persoon stokbrood + saus

* keuzemogelijkheid voor BBQ All-in pakket

9.507.95

9.95

Per persoonPer persoon

Per persoon

RUND/KIPPopulair

compleet

BBQ BBQ 

BBQ 

- 5 stuks vlees per persoon (keuze uit 12 soorten*)
- diverse soorten salade
- rauwkostsalade en vers fruitsalade
-  stokbrood, sausjes en huisgemaakte  

kruidenboter
- borden, bestek en servetten

17.50Per persoon

BBQ 

- 1 rundersteak
- 1 varkenshaassaté
- 1 karbonade zonder been
- 1 kipfiletsaté
- 1 lamsrack (3 botjes)

BBQ 

14.50Per persoon

- 1 drumstick
- 1 hamburger
- 1 kipfiletsaté

3.50Per persoon

BBQ 

Wij hebben diverse BBQ-pakketten voor u samengesteld. Variërend 

qua inhoud en prijs. Lekker en compleet. Kies uw favoriete pakket.

ONZE BBQ PAKKETTEN

de luxe

KIDSALL-IN



Bent u klaar voor het stoere grillwerk? 
Vraag ons naar deze heerlijke 

specialiteiten en naar de beste bereiding. 

Voor echte BBQ liefhebbers hebben wij heerlijke groot-vleesrecepten voor de 

barbecue! Het stoere werk voor fijnproevers. Deze grootvlees specialiteiten zijn 

gemaakt van het beste vlees. Dat grilt beter en smaakt lekkerder. Wilt u advies 

over de juiste bereiding? Wij helpen u graag voor het beste resultaat!

KLAAR VOOR HET STOERE GRILLWERK?

PORCRIB

BRISKET

ENTRECOTE

BEERCAN CHICKEN

COTE DE BOEUF

BAVETTE




