
Bestellen
Heef t u een keuze gemaakt uit ons aanbod? Bestel dan een-
voudig door op onze website de bestellijst te downloaden, 
uit te oprinten en deze in de winkel in te leveren of te mailen. 
Wij zorgen ervoor dat uw BBQ bestelling op de gewenste dag 
voor u klaarstaat!

Ook kunt u via WhatsApp of onze webshop bestellen!
webshop.amersfoort.degroeneweg.nl

Alles voor de perfecte BBQ! 
Heef t u geen BBQ tot u beschikking? Dan kunt u deze (gas of 
houtskool) bij ons bij uw bestelling reserveren. Het schoonmaken 
van de BBQ verzorgen wij voor u voor vergoeding van € 35,00 
per barbecue. Voor gebruik van de gasflessen berekenen wij € 
15,00 per gasfles en voor de houtskool-BBQ heef t u 2 tot 3 zakken 
duurzame Briketten nodig à € 7,50 per zak.

Borden, bestek en glaswerk nodig? Geen probleem! U betaalt dan 
per persoon € 3,50 extra. En voor het gebruik van De Vuurschaal, 
mobiele aanhang-BBQ of de Hotpot vragen wij een borg van 
€ 300,00. Ook kunnen wij een chef-kok voor u regelen die uw 
BBQ-feestje compleet maakt. Hier rekenen wij dan € 35,00 per 
uur voor.

En, uiteraard zijn onze BBQ-pakketten ook aan te vullen met uw 
eigen vleeswensen. Vraag gerust naar de mogelijkheden!
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Direct of indirect grillen
Direct grillen dat kennen we allemaal. 
U verwarmt de briketten of het houtskool 
in de BBQ en legt het vlees op een rooster 
boven de smeulende kolen. Dat is wat we 
noemen direct grillen. Maar indirect grillen 
zal niet iedereen kennen of wel eens gedaan 
hebben. Deze techniek is voornamelijk 
geschikt voor keramische BBQ's (of in ieder 
geval BBQ's met een deksel). Hierbij legt u 
de briketten of het houtskool op één plek in 
de BBQ, zodat u het vlees daar op het rooster 
kan leggen waar geen directe warmtebron 
onder zit. Hierdoor schroeit het vlees niet, 
maar verwarmt het langzaam door de 
warme luchtcirculatie. 

Kerntemperaturen
Mate van 
doorbakken-
heid

Kerntem-
peratuur 
voor rund & 
lamsvlees

Kerntempe-
ratuur voor 
varkensvlees, 
kip en kalkoen

Rare (rauw) 50 tot 55 
graden

Niet van 
toepassing

Medium rare 60 tot 65 
graden

Niet van 
toepassing

Medium 65 tot 70 
graden

70 tot 75 
graden (varken)

Medium well 70 tot 80 
graden

75 tot 80 
graden

Well done 
(doorbakken)

80 tot 90 
graden

80 tot 95 
graden



Zomerse temperaturen, tijd voor BBQ! Ook bij De Groene Weg zijn 
we gek van buiten vlees grillen. Of u nu gaat voor een voor een basic 
BBQ met een burger en wat spiesjes of een compleet aangeklede 
BBQ met groot vlees; de mogelijkheden zijn eindeloos. 
Bij De Groene Weg hebben we alles voor de perfecte BBQ!
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vanaf 20 personen
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BBQ-pakketten
BBQ-pakket 
“Populair” 
Kipklui� e, Varkenssaté, 
runderhamburger, BBQ-worstje 
& runderkebab.

Per persoon 7.25

BBQ-pakket 
“De Luxe” 
2 x Varkenssaté, merquez 
BBQ-worstje, curry drumstick, 
gemarineerde ribkarbonade, 
Groene Weg steak.

Per persoon 8.75

BBQ-pakket 
“Vegetarisch” 
Mini pizzabroodje, champignon 
burger, variatie spies, saucijs, 
groente variété.

Per persoon 8.75

BBQ stokbrood, 
salade & saus
Per persoon: 80 gram rundvlees-
salade, 80 gram aardappelsalade, 
80 gram rauwkostsalade, 3 x 80 
gram saus (knoflook-, cocktail & 
pindasaus) en 1/4 stokbrood 
(wit en bruin).

Per persoon 5.75

BBQ-pakket 
“De Groene Weg”
Varkenssaté, gemarineerd 
procereurlapje, gemarineerde 
BBQ-worstje, runderhamburger 
& varkensshaslick.

Per persoon 7.99

BBQ-pakket 
“Bourgondiër”
2 x Varkenssaté, gemarineerde 
runderentrecote, curry drumstick, 
gemarineerde lamskotelet, run-
dersteak & lamsburger.

Per persoon 11.25

BBQ-pakket 
lekker visje
Moot zalm, gemarineerde gamba, 
vispakketje met wijn en groen-
ten, witvis gemarineerd & mixed 
visspies.

Per persoon 13.99

Varkenssaté, kipkluifje, 
runderhamburger, BBQ-worstje, 
runderkebabspies, gemarineerde 
procereurlapje, spareribs & kipsaté

(het vleesarrangement is berekend voor 4 stuks vlees 
p.p. uit een mix van 8 vleessoorten) 

Garnituur per persoon: 80 gram rundvleessalade, 80 gram rauw-
kostsalade, 3 x 50 gram saus (knoflook-, pinda- & cocktailsaus) en 1/4 
stokbrood (wit&bruin)

Per persoon 11.95

Wist u dat... 
...u bij ons ook heel gemakkelijk via WhatsApp kunt bestellen?
Geef uw BBQ-bestelling door via 06- 23 66 96 93



Heef t u een keuze gemaakt uit ons aanbod? Bestel dan 
eenvoudig door deze bestelijst uit te printen en uw bestelling 
hieronder op te schrijven en in de winkel in te leveren of 
te mailen.  Wij zorgen ervoor dat uw BBQ bestelling op de 
gewenste dag voor u klaarstaat!

Uw bestelling

Wel/ Geen* BBQ in bruikleen
* Doorhalen wat niet van toepassing is

Uw gegevens
Naam 

Adres 

Plaats

Telefoon

E-mail 

Ophaaldag 
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