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BBQ trends 2019

Beste BBQ-liefhebber,
Het seizoen is weer aangebroken, we gaan weer lekker
buiten eten en wat is er nu lekkerder dan gezellig
genieten van heerlijk vlees van de BBQ.
Ook dit jaar adviseren wij je graag. Ga je voor lekker
grillen met de traditionele hamburger en heerlijke spiesen
of ga je als een echte BBQ-expert aan de slag met mooie
stukken groot vlees, low & slow gegaard op de barbecue.
We hopen je weer volop te inspireren! Vraag ons gerust
naar alle BBQ mogelijkheden.
Met zonnige groet,
Bart Jacobs
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Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

BBQ-trends 2019
Tip!
e
Kijk op onzor
website vo te
de lekkers
recepten!
BBQ is booming
Dat geldt zeker voor de afgelopen jaren en zal in 2019
verder doortrekken en verfijnen. Experimenteren op de BBQ
wordt steeds gekker en wilder. Er bestaan tegenwoordig
BBQ kookclubs en BBQ groepen op social media waar
echte liefhebbers elkaar het BBQ-schort van het lijf vragen
en volop tips en tools delen. Er worden nieuwe
culinaire smaken ontdekt en bereidingstechnieken
ontwikkeld. Ook de minder ervaren barbecuer die geproefd
heeft van het wat exclusievere barbecueën, krijgt
de smaak te pakken en probeert her en der eens
onbekende vleesdelen- en soorten.

Zo wordt barbecueën een nieuwe beleving.

BBQ tools
Naast het grillen op kolen en brikketten wordt er steeds
meer gebarbecued op open vuur met daarboven een
gietijzeren pan, de Dutch oven. Ook de vuurkorf met
een grillrooster erboven wordt steeds vaker gebruikt.

Dit zorgt voor een echt buitenleven gevoel.
Weleens van barbecueën met een Himalaya zoutsteen
gehoord? Deze zoutsteen is een natuurlijke plaat om het
vlees op een speciale manier te bereiden of te serveren. De
steen geeft namelijk een lichte zoutsmaak aan het vlees.
Ook een nieuwe trend op barbecuegebied is BBQ-rotating.
Dit is een draaiende spit of meerdere spitten boven de BBQ
om mooie stukken groot vlees rondom te garen.

3

BBQ pakket “Party time”

BBQ pakket “It’s all for you”
4 stuks vlees per persoon, verdeeld over
8 verschillende soorten.
• Pepersteak
• Homemade Angus burger
• Vughtenaartje
• Gemarineerde speklap
• Kip op stok
• Gemarineerde kipfilet
• Shaslick van biefstuk, varkenshaas en kipfilet
• Portie saté van varkenshaas (2 stokjes)
Prijs per persoon

849

4 stuks vlees per persoon, verdeeld over
6 verschillende soorten.
• Hamburger
• Gemarineerde speklap
• Gemarineerde kipfilet
• Portie kipsaté (2 stokjes)
• BBQ worst
• Gemarineerd bieflapje
Prijs per persoon

BBQ pakket “The Butcher is back”
•
•
•
•

Mega Angus burger
Karbonade XL met handvat
Angus speer
BBQ worst XL met ontbijtspek
Prijs per persoon

11

49

BBQ pakket “Little friends”
• Hamburger
• BBQ worst
• Kipsaté
Prijs per persoon

4

649

339

BBQ pakket “I don’t eat meat”
•
•
•
•

Halloumi burger
Hasselback tomato
Groenten spies
Courgette schuitje
Prijs per persoon

8

95

BBQ pakket “Top of the bill”
•
•
•
•

Gemarineerde lamsracks
Mega varkenshaassaté
Zalm of garnalen Spies
Black Angus steak
Prijs per persoon

BBQ pakket
“Make it complete”
•
•
•
•
•

Huzarensalade met appel
Twee soorten rauwkost
Knoflooksaus, cocktailsaus en satésaus
Stokbrood met kruidenboter
Vers fruit salade
Prijs per persoon

1349

BBQ pakket “Make it complete,
luxe”
•
•
•
•

Huzarensalade met appel
Aardappelsalade
Twee soorten rauwkost
Knoflooksaus, cocktailsaus, zigeunersaus en
satésaus
• Stokbrood met kruidenboter en zontomaatjes
tapenade
• Vers fruit salade met kiwi en aardbei
• Borden en bestek (vanaf 16 personen)
Prijs per persoon

759

6

59

Belangrijk om te weten
De BBQ pakketten “Make it complete” leveren wij
vanaf 16 personen inclusief gasbarbecue. Bij de overige
pakketten kunt u altijd een barbecue (inclusief gas) bij
ons huren voor € 22,95. Geen zorg, wij doen voor u
de afwas en maken de barbecue weer schoon! Het
bezorgen van uw bestelling doen wij in overleg met u
op de dag van uw BBQ Party!

Tip!
ager
De Keursl om
art,
Cadeauka rste
kke
zelf het le t te
ui
stuk vlee s
kiezen!

BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR MEER RECEPTEN
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Groot vlees voor
op de BBQ
Groot vlees voor de échte liefhebber
Sappige spareribs of een imposante Cotê de Boeuf
als groot stuk vlees op de BBQ.
•
•
•
•
•
•
•

Weivlees Entrecote
DubbelDoel Picanha
DubbelDoel Rib Eye
DubbelDoel Cotê de Boeuf
Heyde Hoeve Buikspek
Heyde Hoeve Varkensrack
Hollandse Lamsbout

2,89
2,79
3.99
2,99
0,99
1,89
1,89

Dit zijn slechts enkele suggesties. De mogelijkheden
voor groot vlees op de BBQ zijn veel groter dan we
hier op kunnen noemen. Loop gerust binnen voor
advies of vragen over het bereiden van groot vlees
op de BBQ.
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Laat uw BBQ producten bezorgen!

Pork Belly
Burnt Ends
“De favoriet van Janine”

Recept!

+/- 300 minuten
4 personen
Hoofdgerecht

Barbecuegerecht

BBQ MET DEKSEL
Heyde Hoeve buikspek zonder zwoerd
Brandstof:
onze voorkeur heeft houtskool of kokosbriketten
Zone:
indirect
Techniek:
Low & Slow
Vleesthermometer Eind kern:
76-80°C
Rooktip:
handje kersen rookhout snippers tijdens het indirect garen.
BEREIDING:
1. 2 uur voor het bereiden: BBQ vlees uit de koeling halen
om op kamertemperatuur te laten komen.
2. Maak de BBQ gereed voor indirect garen.
3. Plaats een lekbak onder het rooster van de indirecte zone.
4. Stel de temperatuur met de luchtregelaars in op 130°C.
5. Snijd het buikspek in blokken van 3x3 cm en bestrooi
ze rondom met een rub naar keuze.
6. Leg de blokjes op de BBQ met ruimte tussen de blokjes
en gaar ze +/- 2,5 uur.
7. Haal de blokjes van de BBQ en leg ze in een aluminium
schaal. Bedek het spek met een mengsel van
roomboter, honing en bruine suiker en dek de schaal
luchtdicht af met aluminiumfolie.
8. Zet de schaal nog +/- 2 uur op de BBQ.
9. Haal de schaal van de BBQ en doe de blokjes spek in
een schone aluminium schaal. Kwast ze lekker in met je
favoriete BBQ-saus en zet de schaal nog 20 minuten
(niet afgedekt) op de BBQ.
10. Haal de schaal van de BBQ en laat de Pork Belly
Burnt Ends 10 minuten rusten.
11. Garneer het spek met grof gesneden platte peterselie
en serveer aan uw gasten.
Smakelijk eten gewenst namens Team Keurslager Jacobs
Wij zijn uiteraard erg benieuwd of u heeft genoten?
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Beste BBQ klant,
Hoe maakt u dit lekkere stuk vlees klaar op de BBQ?
We helpen u daar graag bij.
BBQ MET DEKSEL
Brandstof:
onze voorkeur houtskool of kokosbriketten
Zone:
indirect en direct
Techniek:
Low & Slow en Grillen
Vleesthermometer Eind kern:
52-54°C
Rooktip:
handje eiken rookhout snippers tijdens indirect garen.
BEREIDING:
1. 2 uur voor het bereiden: BBQ- vlees uit de koeling
halen om op kamertemperatuur te laten komen.
(Uit de verpakking halen en voorzichtig droog deppen)
2. Maak de BBQ gereed met 2 zones (indirect en direct)
3. Plaats een lekbak onder rooster indirecte zone.
4. Stel de temperatuur met de luchtregelaars in op 120°C.
5. Plaats het vlees met de vet kant naar boven op het
rooster boven de lekbak.
6. Steek de punt van de thermometer in het koudste
gedeelte van het vlees.
7. Sluit de deksel.
8. Vlees garen Low & Slow tot de kern van 46°C is
bereikt.
9. Haal de thermometer uit het vlees.
10. Grill het vlees rondom op rooster in de directe zone.
11. Haal het vlees uit de BBQ en plaats in een braadslee.
12. 10 min. laten rusten afgedekt met aluminiumfolie.
13. Aansnijden in dunne plakken, op de vleesdraad.
14. Heerlijk met zeezout en een verse Chimichurri.
Smakelijk eten gewenst namens Team Keurslager Jacobs
Wij zijn uiteraard erg benieuwd of u heeft genoten?
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Picanha
“De favoriet van Bart”

Recept!

+/- 90 minuten
4 personen
Hoofdgerecht

Barbecuegerecht

Tante Door kip
karbonaadjes
met smokey
paprika rub
“De favoriet van Debra”

Recept!

+/- 90 minuten
4 personen
Hoofdgerecht

Barbecuegerecht

Beste BBQ-klant,
Wij hebben heerlijke Tante Door kip karbonades. Deze
kruiden wij voor u met een lekkere smokey paprika rub
en leggen ze vast in een aluminiumbakje.
BBQ MET DEKSEL
8 Tante Door kipkarbonades met smokey paprika rub
Brandstof:
onze voorkeur houtskool of kokosbriketten
Zone:
indirect
Techniek:
Low & Slow
Vleesthermometer Eind kern:
78°C BBQ-saus naar keuze om de kip karbonades mee af
te lakken
Rooktip:
handje appel rookhout snippers tijdens indirect garen
BEREIDING:
1. 30 minuten voor bereiding op BBQ het vlees uit de
koeling halen om op kamertemperatuur te laten
komen.
2. Maak de BBQ gereed voor indirecte bereiding.
3. Stel de temperatuur met de luchtregelaars in op 140°C.
4. Plaats het vlees in het aluminium bakje op de BBQ.
5. Steek de punt van de thermometer in het koudste
gedeelte van het vlees.
6. Sluit de deksel.
7. Vlees garen Low & Slow tot de kern van 68°C is
bereikt.
8. Lak de kip karbonades af met de BBQ saus en gaar ze
tot een kern van 78°C.
9. Haal het vlees uit de BBQ en plaats in een braadslee.
10. 10 min. laten rusten afgedekt met aluminiumfolie.
11. Lekker met een pofaardappel en gegrilde groenten
van de BBQ.
Smakelijk eten gewenst namens Team Keurslager Jacobs
Wij zijn uiteraard erg benieuwd of u heeft genoten?
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Beste BBQ klant,
Als afsluiter van uw BBQ een lekker nagerechtje. Warme
brownies met een bolletje ijs en een schijfje sinaasappel.
BBQ MET DEKSEL
Brandstof:
onze voorkeur houtskool of kokosbriketten
Zone:
indirect
Techniek:
Low & Slow
Bakplaat of springvorm met bakpapier
Ingrediënten
Browniemix
8 perssinaasappelen (7 om te persen, 1 om mee te serveren)
Roomijs
BEREIDING:
1. Zet alles vast klaar voordat u gaat barbecueën, dan
hoeft u de brownies alleen nog maar te bakken als u van
uw hoofdgerecht geniet.
2. Pers 7 sinaasappelen uit (let op dat u 8 halve schillen
heel houdt als bakvorm).
3. Bereidt de browniemix zoals op de verpakking staat,
maar vervang het water door de sinaasappelsap (voeg
eventueel een scheutje Cointreau toe voor extra smaak).
4. Vul de sinaasappelschillen voor de helft met het
browniebeslag en plaats ze op een bakplaat of
springvorm met bakpapier (zorg dat ze mooi recht blijven
staan, anders loopt het beslag uit).
5. Stel de temperatuur met de luchtregelaars in op
180°C.
6. Plaats de vorm met de brownies op de BBQ en bak ze
ongeveer 45 minuten, controleer met een prikker of de
brownies gaar zijn (als er geen beslag aan de prikker zit,
dan zijn ze goed).
7. Laat de brownies iets afkoelen en serveer ze met een
bolletje roomijs en een schijfje sinaasappel.
Smakelijk eten gewenst namens Team Keurslager Jacobs
Wij zijn uiteraard erg benieuwd of u heeft genoten?

10

Sinaasappel
brownies
“Heerlijke afsluiter”

Recept!
+/- 60 minuten
6-8 personen
Nagerecht

Barbecuegerecht

Gebruik & tips
rookhout

Tip!
e
Kijk op onzor
website vo te
de lekkers
recepten!
Welk rookhout bij welk vlees?
Rundvlees:
Hickory, Beuken, Eiken, Red Ceder, Wijnvaten, Whiskyvaten.

Vis:
Hickory, Maple, Beuken, Eiken gemengd met andere soort.

Varkensvlees:
Hickory, Beuken, Appel, Kersenhout, Pruimenhout,
Walnotenhout, Whiskyvaten.

Gevogelte:
Hickory, Beuken, Eiken gemengd met andere soort,
elzenhout.

Lamsvlees:
Appelhout, Kersenhout, Pruimenhout, Walnotenhout,
Beuken.

Wild:
Hickory, Beuken, Eiken gemengd met andere soort, Red
Ceder, Whiskyvaten, Appelhout, Kersenhout, Pruimenhout,
Walnotenhout.
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Tips voor een topbarbecue!

BBQ topper
Sole Mio Spies
Heerlijke spies van Mediterraans
gekruide biefstuk en zongedroogde
tomaatjes
per stuk

E xt r a

aanbieding

275

1. Steek de barbecue minimaal 1 uur van tevoren aan!
2. Leg een bergje houtskool in de barbecue. Plaats daartussen
de aanmaakblokjes en steek die aan. Verspreid de houtskool
over de barbecue als hij goed gloeit.
3. Zijn de vlammen gedoofd en de houtskool of de briketten
grijs, dan is de temperatuur goed om te beginnen!
4. Hou in de gaten wanneer er nieuwe kolen bij moeten, dan
hoeft de barbecue niet opnieuw te worden aangestoken.
5. Haal het vlees een uur voordat het op de barbecue gaat uit
de koelkast om op kamertemperatuur te komen, maar laat
het niet in de volle zon liggen!
6. Geef het vlees de tijd om bruin te worden; teveel om en om
draaien is niet goed.
7. Gebruik een tang of spatel (dus geen vork) om het vlees op
het rooster te leggen en om te keren. Hierdoor blijven de
vleessappen in het vlees bewaard.
8. Trek vlees dat aan het rooster kleeft niet los. Laat het even
liggen, later gaat het vanzelf los.
9. Op een houtskoolbarbecue moet het vlees dat de meeste
hitte nodig heeft als eerste geroosterd worden. Ga uit van
onderstaande volgorde en let goed op de kleur:
- 1e rundvlees (biefstuk) rood/rosé (48-55 graden)
- 2e kalfs- en lamsvlees, spiesen rosé/gaar (58-65 graden)
- 3e varkensvlees en papillotten helemaal gaar (65 graden)
- 4e voorgegaarde producten zoals: worstjes, spareribs,
kipproducten, kebabs.
10. Misschien overbodig, maar verplaats nooit een brandende
barbecue!
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