
barbecueVan ’T Oever
BEST MEAT IN TOWN 

RUnd

Kip

Varken

Gem�ine�de kipfilet Piri-Piri
Gem�ine�de kipfilet Indian Cu�y 
Kipsaté op spies 
Gem�ine�de drumsticks 
Gegrilde drumsticks 
Kip sp��ibs 
Gem�ine�de kippendijen 
Lente spies (met len�-ui)

Zomer spies (met zongedr. tomaat)

Am�ikaanse s�ak                  
Argentijnse s�ak 
Hamburger per stuk 5e gratis

Biefstuk  op spies
Civapcici spies (pi�ig gehakt), per stuk

Black Angus burger 
Picanha burger 

Gem�ine�d filetlapje 
Gem�ine�de speklap
Gem�ine�de sp��ib
Gegrilde sp��ib
V�kens sp��ib
Grillwst spies 
V�kensha�saté
Chizo wst 
BBQ wst 
Balkan spies
Bourgond
che v�kenshaas 

€2,30
€2,30
€1,20
€2,29
€1,35
€1,75
€1,75

€1,50
€1,50
€1,55
€0,90
€1,35
€1,45
€1,55
€1,69
€1,69

€1,69
€1,49
€1,35
€1,45
€0,98
€1,69
€1,95
€1,49
€1,55
€1,29
€2,29

De grote jongens 

Hele schouder (gem�ine�d/naturel)

Hele buik (gem�ine�d/naturel)

T-bone s�ak 
Côte de boeuf
Tomahawk 
Lam�chouder (gem�ine�d/naturel)

Lams�l (gem�ine�d/naturel)

Bave�e
Picanha 
Sht ribs 
Br
ket 

€1,00
€1,20
€2,95
€2,85
€2,75
€1,89
€2,10
€2,50
€2,50
€1,69
€1,89

SLAGERIJVANTOEVER.nl

It’s always a good time to BBQ!

per 100 gram per 100 gram

per 100 gram

per 100 gram



Van ’T Oever
pakketten

Royaal Deluxe All-in
- Kipsaté
- Gem�ine�d filetlapje
- Runder hamburger
- Gem�ine�d speklapje
- BBQ w�st

- Kipsaté
- Gem�ine�d filetlapje 
- Gem�ine�de kogel�efstuk
- Gem�ine�de kipfilet
- Black Angus burger

- Kipsaté
- Gem�ine�d filetlapje 
- Gem�ine�de kogel�efstuk
- Gem�ine�de kipfilet
- Black Angus burger
- Div�se s�r�n salades
- Sauzen
- Stok��d 
- Kruidenbo�r

Per p�s�n  €7,00 Per p�s�n€15,50Per p�s�n  €9,00  

Wilt u zelf een pakket samens�llen of 
heeft u speciale �nsen? Neem dan 
contact met ons op. 

BBQ v�huur:
- Gas BBQ €25  v�r ± 25 p�sonen

- Ofyr BBQ €50  v�r ± 30 p�sonen

Wij heb�n alles in huis wa�mee u de 
b��cue compleet maakt. 
- Hu
gemaakte sauzen
- Hu
gemaakte salades
- Stok��d en kruidenbo�r
- B�den en �s�k
- BBQ

Specials

Vanaf 5
p�sonen

Van ’T Oever Westzijde 174A,  zaandam 075-2020148
koningin julianaplein 10c, zaandam, 075-3030062

Zuideinde 2B, Landsmeer, 020-723 5330
SLAGERIJVANTOEVER.nl

Tip van de slager!
Zorg er voor dat  u het vlees 2 uur
van te voren uit de koeling haalt.

Iets te vieren of gewoon een 
gezellige bbq met de buurt?
Wij verzorgen alles voor u.

quarantaine burger 

De ideale burger om de qu�antaine 
smakelijk te maken. 

Deze burger �staat uit: 
- Grof gemalen kalfsvlees 
- Peper en zout 
- M	icaans �er met citroen

Per 100 gram                  €1,75

côte de boeuf 
Dit he�lijke stuk rundvlees is p�fect te 
�reiden op de BBQ. 
L�s is m�e! Cote de boeuf is van zich zelf al 
he�lijk mals en smaakvol. 

B�eiding: 
Indirect grillen op de BBQ tot het vlees een 
k�n�mp�atuur heeft �reikt van 53°C.

Per 100 gram                €2,85

Vanaf 4 
p�sonen

Vanaf 4
p�sonen


