
Soorten barbecues
1. tafelmodel kleine gasbarbecue met rooster 

tot en met 20 personen

huur €50.00

bij een besteding vanaf 350.00 gratis

2. grote gasbarbecue op wielen met rooster 

tussen 40 en 100 personen

huur 75.00

bij een besteding vanaf 400.00 gratis

al onze barbecues zijn inclusief bezorging, complete schoonmaak

propaangas en een barbecueset 2x barbecuetang en zonnebloemolie 

Extra Service
• huur servies plus schoonmaak, levering van eetservies, bestek, 

serveerbestek,complete schoonmaak, de dag erna retour halen

Bij minimaal 20 personen € 4.00 per persoon

Bij minimaal 40 personen € 3.00 per persoon

Bij minimaal 70 personen  € 2.00 per persoon

Huisregels
• Onze barbecues zijn te bestellen vanaf 10 personen.

• Wij bezorgen gratis in de gemeente Voerendaal. 

Buiten de gemeente Voerendaal bezorgen wij boven een besteding van

300.00 gratis. Onder dit bedrag rekenen wij een kleine vergoeding.

•

open voor bezorging van maandag t/m zaterdag van 7.30 uur tot 22.00 uur.

•

Bestellen liefst zo vroeg mogelijk. U kunt echter uw barbecue 

uiterlijk bestellen of aanpassen tot vier dagen voor leverdatum.

• Onze prijzen zijn geldig vanaf 1 juni 2022, eerder verstrekte brochures 

vervallen op deze datum. Al onze gerechten worden gekoeld aangeleverd.

•

wij zijn echte ambachtelijke slagers en bij uitstek dée slager voor

een klassiek ruig stuk bbq-vlees. bij quadakkers kunt u duurzaam 

en verantwoord genieten. 

Wenst u een barbecuespecialist neem dan contact met ons op.

Quadakkers Catering en Partyservice

Hogeweg 24, 6367 BD Voerendaal

045 575 42 69 • www.quadakkers.nl
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De lekkerste

BBQ
van limburg



BBQpakket Ukkepuk vanaf 10 personen per persoon €3.00
Frikadel altijd goed 1

• Hamburger smullen maar 1

BBBQpakket Dreumes vanaf 10 personen per persoon €3.50
• Barbecueworst uit eigen keuken 1-2-6

• Hamburger smullen maar 1

BBQpakket Kleine Smuller vanaf 10 personen per persoon €5.00
• Barbecueworst uit eigen keuken 1-2-6

• Hamburger smullen maar 1

• Kipsateé gemarineerd 5-6-7

BBQpakket Retersbeek vanaf 10 personen per persoon 5.50
• Gemarineerde kipfilet met rozemarijn, tijm en knoflook 5-6-7

• Brochette van varkenshaas Argentijnse stijl 6

• Barbecueworst uit eigen keuken 1-2-6

BBQpakket Craubeek vanaf 10 personen per persoon 7.50
• Souvlaki filetlapje met Griekse kruiden 0

• Gemarineerde kipfilet met rozemarijn, tijm en knoflook 5-6-7

• Brochette van varkenshaas Argentijnse stijl 6

• Gemarineerd speklapje rijk aan aroma’s 0

BBQpakket Fromberg vanaf 10 personen per persoon 8.00
• Gemarineerde kipfilet met rozemarijn, tijm en knoflook 5-6-7

• Gemarineerde runderschnitzel met grov  peperkorrels 6

• Limousinburger dé 100% rundvlees burger 6

• Barbecueworst uit eigen keuken 1-2-6

BBQpakket Mingersborg vanaf 10 personen per persoon 11.00
• Gemarineerd kogelbiefstukje met grove peperkorrels 6

• Souvlaki filetlapje met Griekse kruiden 0

• Brochette van kipfilet gemarineerd met provenciaalse kruiden 5-6-7

• Limousinburger dé 100% rundvlees burger 6

BBQpakket Termaar vanaf 10 personen per persoon € 12.50
• Brochette van livar varkenshaas puur en passie 6

• Gemarineerde boerderijkipfilet pure smaak 5-6-7

• Gemarineerd limousin biefstukje mals en fluweelzacht 6

• Limousinburger dé 100% rundvlees burger 6

BBQpakket Weustenrade vanaf 10 personen per persoon € 14.00
• Brochette van lamsfilet met truffelmarinade 0

• Brochette van LIVAR varkenshaas puur en passie 6

• Gemarineerd kogelbiefstukje met grove peperkorrels 6

• Verse zalmfilet met verse knoflookboter 2-4

BBQpakket Colmont vanaf 10 personen per persoon € 15.00 
• Mini-varkenshaasbrochette Argentijnse stijl 6

• Mini-kogelbiefstukje met grove peperkorrels 6

• Mini-limousinburger dé 100% rundvlees burger 6

• Mini-kipfilet gemarineerd met provenciaalse kruiden 5-6-7

• Mini-chipolata worstje fijne worst op een stokje 1-2-6

• Mini-zalmfiletje met verse knoflookboter 2-4

BBQpakket Winthagen vanaf 10 personen per persoon €19.00 
• Gemarineerd lamskoteletje mals rugstuk uit Nieuw-Zeeland 0

• Gemarineerde rib-eye steak 150 gram gematineerd biefstuk 6

• Verse forelfilet in witte wijndressing 9

• Gemarineerde scampi-brochette met pesto en knoflook 10

BBQpakket Vis vanaf 10 personen per persoon €20.50 
• Visstoofpotje vanaf de barbecue verrassing van de chef 9-10

• Zalmfilet met verse knoflookboter 2-4

• Gemarineerde scampispies met knoflook 10

• brochette van zwaardvis met een Spaanse marinade 9

BBQpakket VegA Speciaal vanaf 10 personen per persoon €11.00 
• brochette van Vegetarische tofu  balletje op een stok 1-3-4

• Groentenburger eens iets anders 1-3-4

• Groentenbrochette gegrilde groenten van het seizoen 0

• Gezoete maiskolf een echte lekkernij 2

BBQ aanvulling 

’BBQ aanvulling get kleins’’ per persoon €6.00
• Macaronisalade 3-5

• Komkommerpartjes 0

• Cherry-tomaatjes 0

• Mayonaise en curry 3-5 5-6

• Verse fruit spiesjes ananas, meloen en aardbei 0

• Vers gebakken wit stokbrood 1-2

BBQ aanvulling get lekkesj per persoon €9.50
¥ Huisgemaakte koude schotel 2-3-5

• Macaronisalade 3-5

• Komkommersalade met verse dille 1-3-5

• Salade van witte kool met fruit 3-5

• Verse fruitsalade 0

• Cocktailsaus 3-4-5-6 • 

Knoflooksaus 2-3-4-5-6 • 

• Barbecuesaus 0

• Kruidenboter 3-4

• Vers gebakken stokbrood, wit en tarwe 1-2

• Mini-pistolets 1-2

BBQ aanvulling Luxe get speziaals per persoon €12.50
• Huisgemaakte koude schotel 2-3-5

• Tiroler kartoffelsalat 3-5

• Pasta salade met basilicum en zontomaatjes 1-3

• salade caprese met aceto balsamico dressing 2

• Salade van witte kool met bleekselderij en ananas   3-5-6

• Kreta salade met rode uien en feta kaas 2

• Verse fruitsalade 0

• Cocktailsaus 3-4-5-6

• Knoflooksaus 2-3-4-5-6

• pIRI-PIRIsaus 4

• Sateésaus warm 1-2-4-8

• Kruidenboter 3-4

• Vers gebakken olijvenbrood en ciabatta stokbrood 1-2

• Mini-pistolets 1-2

Kies hier uwaanvullingen metsauzen, saladesfruit en brood

allergenen info

0 Allergeen Vrij
1        Gluten 
2       Lactose 
3       Ei
4       Soja
5       Mosterd
6       Selderij
7       Koriander
8       Pinda
9       Vis
10     Schaaldieren 


