
ShaslickGemarineerd filetlapje
SatéstokjeAmbachtelijke verse hamburgerSpeklapje madras

Bacon burger
Barbecue worstje(mix van 5 st.vlees p/p)
Aangevuld met:
Rundvleessalade
Kartoffelsalade

RauwkostsaladeVers afgebakken stokbroodEigengemaakte kruidenboter
Diverse sauzen

Barbecuepakket 'De Steenwijkertoren'

11,50
per persoon

Het is weer tijd
voor de barbecue van

JL Catering!!



14,7
5

per pe
rsoon

Luxe Barbecuepakket
'De Kornput'
Huisgemaakte shaslick
Biefstuk Argentinia
Huisgemaakte kipsaté
Ambachtelijke verse hamburger
Gambaspies
Gemarineerde filetlapje
Varkenshaas spies
(mix van 5 st.vlees p/p)*

‘Smakelijk barbecueen begint bij JL Catering!’

‘Ambachtelijke kwaliteit

5, 95
per persoon

Barbecuepakket
'Budget'

Barbecueworstje
Ambachtelijke hamburger

Ambachtelijke kipsaté
Speklapje madras

12,50
per persoon

Barbecuepakket
'Alle Gekheid op een 

Stokje'
Huisgemaakte Shaslick

Biefstukspies
Huisgemaakte kipsaté

Jungle spies (kip met 
banaan en spek)

Vleesfakkel
Shoarma spies

Worstenspies
Groenten spies

Mixed grill spies
(mix van 6 st.vlees p/p)*

Al onze barbecue specialiteiten 
komen uit onze eigen keuken,
we snijden zelf ons vlees,
kruiden en verwerken het
bijvoorbeeld tot spiesen.

U kunt kiezen uit een heerlijk 
assortiment en wij bieden ook 
diverse sauzen en salades aan. 
Alles wat nodig is om er een 
smakelijk feest van te maken!

Om u verder te ontzorgen 
tijdens uw BBQ kunt u bij ons 
ook een professionele grill huren 
en houtskool, briketten, plastic 
bestek en borden.. Zelfs een 
‘Grillmeester op Locatie’, die 
alles voor u en uw gasten 
bereidt, is mogelijk! 

Kortom, wij hebben alles in huis 
voor uw geslaagde barbecue!

Tot ziens!
Jan en Hilma *Deze BBQ pakketten worden standaard aangevuld met 

salades, diverse sauzen, stokbrood en kruidenboter. 



‘Op zoek naar iets speciaals? MegaSpies BBQ!’

‘Ambachtelijke kwaliteit voor een goede prijs!’

18,95
per persoon

incl. aanvulling

14,95
per persoonincl. aanvulling

MegaSpies ‘Classic’:

Magere kipfilet
Bourgondische Beenham

Varkensprocureur
Italiaanse Polpettagehakt

Zeeuws gekruid spek

aangevuld met:
Stokbrood + kruidenboter

Huisgemaakte sausen
Aardappelsalade

Vanaf 25 personen

MegaSpies ‘De Luxe’:

Lamsbout
Biefstuk

Provinciaals gehakt
Safraan spek

Fijn gekruid kalkoen

aangevuld met:
Stokbrood + kruidenboter

Huisgemaakte sausen
Aardappelsalade

Vanaf 25 personen

'De MegaSpies' is dé BBQ hit 
uit Twente. Een heerlijk, ge-
makkelijk en gezellig alternatief 
voor traditioneel barbecueen. 
Geniet van een heerlijk stuk 
gegrild vlees en diverse 

bijgerechten, waarbij versheid, 
smaak en kwaliteit bovenaan staan. 

Onze exclusieve MegaSpies 
BBQ maakt van elk feest, par-
ticulier of zakelijk, een onver-
getelijke gebeurtenis en dat kan 

het hele jaar door!

De MegaSpies bestaat uit 5 
verschillende vleessoorten en 

komt in 2 varianten; de ‘Classic’ 
en de ‘DeLuxe’.

De spies draait aan een spit 
boven een speciale houtskoolgrill 

waardoor het vlees de
authentieke barbecue smaak 

krijgt. Het kan bijna direct van 
de spies worden afgesneden.

‘MegaSpies BBQ’
Onze MegaSpies Varianten:



‘Van bestek tot partytent, wij hebben het!’

De Lange Baan 3-50, Steenwijk
Tel: 0521 - 51 28 58

Mail: info@jlcatering.nl
Web: www.jlcatering.nl

Easy-up tenten Terrastafels Terrasstoelen Statafels met rok

Terrasheaters Springkussen Diverse barretjes Buffettafels met rok

Buffettafels Divers glaswerk Biertapinstallatie Gasfles

Naast deze verhuuritems kunnen we eigen- 

lijk alles leveren wat nodig is om uw feest 

compleet te maken. Wij nemen u de zorg 

uit handen dus we horen graag van u!

Groetjes,

Jan Lubbinge en Hilma Geerligs

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor:• Verzorgen van buffetten
• Al uw gourmet wensen• Feestelijke hapjes

• Belegde broodjes en lunch
• Vers bereide maaltijden

JL Catering Verhuur Service

Er ontstaat bij de organisatie van een evenement met catering vaak behoefte aan diverse extra’s.
Met onze verhuurservice bieden we u de mogelijkheid om bijvoorbeeld (sta)tafels en tenten aan het pakket toe 
te voegen of een kok, een muziekinstallatie, sfeerverlichting of een complete bar met tap. Zegt u het maar! 
Wij regelen dat alles er is en kleden de locatie eventueel voor u aan. JL Catering verzorgt uw evenment tot in 
de puntjes. 

Hieronder ziet u enkele van de mogelijkheden en neem gerust contact met ons op als u iets anders zoekt!


