
Pizzarette
Al vanaf
€ 13,50 p.p.

Door een pizzarette te bestellen geniet je samen 
met  familie of vrienden van een zelfgemaakte 
minipizza. Pizzarette is een unieke combinatie 
tussen een oer-Hollandse traditie en de Italiaanse 
keuken. 

Pizza Classic           € 13,50 p.p.
Salami, hamreepjes, shoarma, tonijn, champignons, 
mix van paprika, mix van uien, ananas en olijven.

Winterse Pizza          € 15,95 p.p.
Salami, kipreepjes, shoarma, pulled pork, serrano ham, 
tonijn, gamba’s en champiognons. Mix van paprika, mix van 
uien, olijven, cherrytomaatjes, rucola en ananas. 

Pizza Kids            € 8,95 p.p.
Salami, hamreepjes, kipreepjes, champignons, mix van 
uien, mix van paprika en ananas. Inclusief een leuk cadeautje!

Inclusief:
pizzadeeg
bloem
tomatensaus
pizza kruiden
tapenade
kruidenboter
stokbrood wit

Kaas soorten:
pizza kaas
cheddar
mozzarella

De lekkerste tapas thuisbezorgd. Geniet van 
heerlijke koude en warme tapas. De warme 
gerechtjes hoeven alleen nog maar opgewarmd te 
worden. Perfect voor een feestdagen!

Tapas Plateau     € 59,95 
Peppersweets met roomkaas, chorizo Sevilla, gamba’s, 
manchego, olijven mix, salami met roomkaas, tomaat 
mozzarellaspies, spianata romana, wrap met kip, wrap met 
zalm en serrano ham. 

Tapas Maaltijdvullend  Populair  € 16,95 p.p.
Koud: olijven mix, peppersweets met roomkaas, chorizo 
Sevilla, tomaat mozzarellaspies, wrap met zalm, wrap met 
kip, manchego en coppa di parma. 
Karto� elsalade, pasta salade en verse fruitsalade. 
Warm: gamba’s, yakitori spiesje, albondigas, tortilla en 
dadels met bacon.

Tapas Maaltijdvullend Luxe   € 18,95 p.p.
Koud: olijven mix, tomaat mozzarellaspies, wrap met zalm, 
wrap met kip, manchego, serrano ham, peppersweets en 
salami met roomkaas. 
Karto� elsalade, pasta salade en verse fruitsalade. 
Warm: gamba’s, albondigas, kip borrelpoot, dadels met 
bacon, yakitori spiesje, merquez.

Tapas Maaltijdvullend Vega   € 18,95 p.p.
Koud: peppersweets met roomkaas, manchego, olijven mix, 
tomaat mozzarellaspies, vega wrap, paprika pesto wrap. 
Karto� elsalade, pasta salade en verse fruitsalade. 
Warm: falafel. tortilla, gegrilde champignons, kaassticks, 
gemarineerde courgette en vegetarische roerbakschotel.

Tapas
Inclusief:
plukbrood
stokbrood wit
kruidenboter
aioli
tapenade

Bestel eenvoudig en snel op BBQenzo.nl
Lekker én 
goed.

Compleet is ook
écht compleet.

Alles dat je nodig hebt 
wordt meegeleverd.

Winterfolder
Heerlijk eten, lekker geregeld!

COMPLEET is ook 
echt COMPLEET

ALLES wat je nodig hebt!

LEKKER geregeld

Diverse menu’s met frisse salade, smeuïge sauzen en 
knapperig stokbrood met kruidenboter.

Gratis geleverd in koelboxen en opgehaald op locatie. 
Wij regelen alles, zelfs de afwas! Voor 12 uur besteld, 
morgen in huis!

Professionele gasbarbecue, gourmetstel, teriyakiplaat of 
pizzarette. Compleet geleverd met servies en bestek.

Al vanaf
€ 16,95 p.p.

Salami, kipreepjes, shoarma, coppa 
di parma, spianata romana, tonijn, 
gamba’s en gerookte zalm. 

Champignons, mix van uien, mix 
van paprika, ananas, olijven, cherry 
tomaatjes en rucola.

Pizza Luxe   € 15,95 p.p.

Salami, hamreepjes, kipreepjes, 
shoarma, tonijn en gerookte zalm. 

Champignons, mix van uien, mix 
van paprika, ananas, olijven, cherry 
tomaatjes en rucola.

Pizza Populair  € 14,95 p.p.

Bestel eenvoudig en snel op BBQenzo.nlBestel eenvoudig en snel op BBQenzo.nlBestel eenvoudig en snel op BBQenzo.nl

www.BBQenzo.nl
Bestel eenvoudig en snel online. Heb je een 

voedselallergie? Kijk voor productinformatie op onze 
website of neem telefonisch contact met ons op.

Telefoon: 085-0250175



Compleet is ook echt compleet! 
Inclusief professionele gasbarbecue, 
barbecue gereedschap, servies en 
bestek. Compleet geleverd met frisse 
salades, smeuïge sauzen en knapperig 
stokbrood met kruidenboter.

Barbecue Classic  € 13,95 p.p.
kipsaté
BBQ-worst
runderhamburger
speklap
kipfi let 

Barbecue Populair  € 15,95 p.p.
kippendijenspies
runderhamburger
procureur
kipfi let
biefstuk

Winter Barbecue  € 18,50 p.p.
kipsaté
hamburger
pulled pork
rookworst
spare ribs

Salade 1
rundvleessalade
vers fruitsalade
BBQenzo salade
pasta salade
rauwkostsalade

Salade 2
karto� elsalade
vers fruitsalade
BBQenzo salade
pasta salade
griekse salade

Kipsaté, runderhamburger, BBQ-worst, 
speklap, procureur, kipfi let en 
varkenshaasspies.

Geleverd inclusief gourmetstel, servies 
en bestek. De menu’s maken we 
compleet met frisse salades, knapperig 
stokbrood met kruidenboter, verse 
groenten en heerlijke sauzen. 

Gourmet Populair    € 16,50 p.p.
runderhamburger
biefstuk
varkensfi let
kipfi let
gyros
kalkoenfi let
slavinkjes

Gourmet Glutenvrij   € 17,95 p.p.
kipfi let
varkenshaas
biefstuk
speklap
kalkoenfi let
gamba’s
pangafi let

Gourmet Halal   € 18,50 p.p.
kipfi let
kippendijen
lamskotelet
runderhamburgers
runder biefstuk
gamba’s
pangafi let

Salade 1
rundvleessalade
vers fruitsalade
BBQenzo salade
pasta salade
rauwkostsalade

Salade 2
karto� elsalade
vers fruitsalade
BBQenzo salade
pasta salade
griekse salade

Groenten
champignons
uien mix
paprika mix
aardappelblokjes

Gourmet

Voor 12 uur besteld, 
morgen in huis!

Al vanaf
€ 13,50 p.p.

Al vanaf
€ 14,95 p.p.

Winter barbecue

Kipsaté, biefstuk, spareribs, 
runderhamburger en shaslick. 

Kipsaté, runderhamburger, biefstuk, 
vispakketje en garnalenspies.

Black agnus burger, biefstuk, 
varkenshaas, kogelbiefstuk, pulled pork, 
kalkoenfi let en slavinkjes. 

Gourmet Luxe € 18,95 p.p.

Runderhamburger, biefstuk, 
varkenshaas, pulled pork, vispakketje, 
gamba’s en pangafi let. 

Gourmet Vlees & Vis  € 16,95 p.p.

Vegetarische saté, kipstukjes en roer-
bakstukjes. falafel, roerbakgroenten, 
pesto en zongedroogde tomaten.

Gourmet Vegetarisch € 16,95 p.p.

Victoriabaars, pangafi let, zalmfi let, 
vispakketje, tilapiafi let en gamba’s.

Gourmet Vis  € 16,95 p.p.

Kipsaté, runderhamburger, varkenshaas, 
kipfi let, gyros, speklap en varkensfi let.

Gourmet classic € 14,95 p.p.

Kipfi let, runderhamburger, frikandel, 
pannenkoek met stroop en 
poedersuiker. 

Gourmet kids  € 8,95 p.p.

Lekker en goed!

Barbecue Vlees & Vis   € 16,95 p.p. Barbecue Luxe    € 18,95 p.p.

Barbecue Vegetarisch € 16,95 p.p.Barbecue Kids    € 8,50 p.p.

Barbecue Vis   € 16,95 p.p. Barbecue Groep   € 13,50 p.p.

Vispakketje, garnalenspies, zalmfi let, 
victoriaspies en pangafi let.

Kipsaté, runderhamburger, 
marshmallow spies en een spies van 
frikandel met gehaktbal.

Gepofte aardappel, vega burger, 
groentenspies, portobello en gevulde 
puntpaprika. 


