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InHoud

every summer
has it’s own story

BORREL       

BUFFET

IK ZOEK HET LEKKER ZELF UIT                 

BARBECUE      

SPECIALS
∞ Ipizza

∞ Zomerspecial

    

ARRANGEMENTEN

Al meer dan 31 jaar verzorgt Beijk Catering contract- en partycatering in 
Noord-Nederland. Dit doen we met veel passie en plezier. De partycatering van 
Beijk Catering is geroutineerd maar altijd creatief en vernieuwend. We zijn 
bevlogen om van elke opdracht een succes te maken. We komen op elke locatie 
die u maar wenst, maar beschikken zelf ook over eigen vaste locaties. Onze eigen 
vaste locaties zijn congres- en vergadercentrum Hanze Plaza in Groningen, 
Drafbaan Victoriapark in Wolvega, Abe Lenstra Stadion in Heerenveen en de 
Allersmaborg in Ezinge. Hierbij bedienen wij u met ouderwets gastheerschap en 
een eigentijdse twist. Alle ingrediënten voor een gezellige ochtend/middag/avond 
hebben wij in huis! 

Een smakelijk en uitgebreid buffet, een feestelijke borrel in de vorm van een 
compleet verzorgd arrangement of een barbecue met verfrissende fruitcocktails, 
het kan allemaal. In de Beijk ‘Hello summer’ brochure presenteren wij u een breed 
scala aan pure culinaire verwennerij.

Team Beijk Catering

7

15

18

25

34

2



3



4



21

have a bReak
have A Burger
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eveRy summer
has it’s own stoRy

Gezelligheid
Kent geen

tijd
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zoMerdag
BORREL ARRANGEMENT 1

Ons ‘Zomerdag’ borrelarrangement is een borrel om u en uw gasten van een onbezorgde middag of avond 

te voorzien. Genieten van een gezellige borrel met een hapje en drankje! 

Dè basis voor een gezellig samenzijn.

BORRELGARNITUUR

• Boeren kaasblokjes

• Truffelkaas

• Sambal kaasblokjes

• Droge worst

• Gegrilde worst met kaas

• Cabanossi worstjes

• Boerenleverworst

• Cherrytomaatjes

• Komkommer 

GESERVEERD MET

• Schaaltje mosterd

DRANKENARRANGEMENT

• Cola

• Cola zero

• Sinas

• Rivella

• Jus d’orange

• Appelsap

• Fuze Tea Sparkling

• Fuze Tea Green

• Chaudfontaine rood

• Chaudfontaine blauw

• Heineken bier

• Heineken 0,0%

• Droge witte wijn

• Zoete witte wijn

• Rode wijn

• Rosé wijn

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€8,75  
vanaf

p.p.

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden

o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk

& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,

statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  

Hiervoor rekenen wij € 3,95 p.p. extra.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

1 UUR

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

1,5 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

12,00 p.p. 9,50 p.p.

15,75 p.p. 12,25 p.p.

15,00 p.p.

19,25 p.p.

18,50 p.p. 15,75 p.p.

22,50 p.p. 20,00 p.p.

26,25 p.p. 22,75 p.p.

29,50 p.p. 26,75 p.p. 26,00 p.p.

31,50 p.p. 29,90 p.p. 28,00 p.p.

€

€

€

€

€

€

€

13,25 p.p.€

€

€

€

€

€

  8,75 p.p.€

€

€

€

€

€

€

23,75 p.p.€
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€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€12,75  
vanaf

p.p.

ZonnestRaal
Met ons ‘Zonnestraal’ borrelarrangement heeft u een uitgebreide keus aan hapjes en drankjes. 

Beleef de smaak van onze heerlijke borrelgarnituren en daarbij kan een goed glas wijn natuurlijk 

niet ontbreken. Gegarandeerd een gezellige middag of avond.

KAASSOORTEN

• Jong belegen kaas

• Emmentaler

• Brie

DIVERS

• Huisgemaakte, gevulde biologische eieren 

GESERVEERD MET 

Groenten in het zuur zoals:

• Augurk

• Mini maïskolf

• Cherrytomaat

• Amsterdamse ui

• Wortel

DRANKENARRANGEMENT

• Cola

• Cola zero

• Sinas

• Rivella

• Jus d’orange

• Appelsap

• Fuze Tea Sparkling

• Fuze Tea Green

• Chaudfontaine rood

• Chaudfontaine blauw

• Heineken bier

• Heineken 0,0%

• Droge witte wijn

• Zoete witte wijn

• Rode wijn

• Rosé wijn

BORREL ARRANGEMENT 2

VLEESSOORTEN

• Paté

• Gerookte kip

• Grillworst

• Deutsche schinken

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden

o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk

& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,

statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  

Hiervoor rekenen wij € 3,95 p.p. extra.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

1 UUR

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

1,5 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

16,25 p.p. 13,75 p.p.

20,00 p.p. 16,50 p.p.

19,25 p.p.

22,50 p.p.

22,50 p.p. 20,00 p.p.

26,75 p.p. 24,25 p.p.

30,50 p.p. 27,00 p.p.

33,50 p.p. 31,00 p.p. 30,25 p.p.

35,75 p.p. 33,00 p.p. 32,25 p.p.

€

€

€

€

€

€

€

17,25 p.p.€

€

€

€

€

€

  12,75 p.p.€

€

€

€

€

€

€

27,75 p.p.€
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SiMpel & 
oNBeZorgd 

eeN gezellige 
AvoNd! Klassiek gevuld ei
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Welcome to the

SUmmer

CateRing op maat?
geen probleem!

vraag naar de 
mogelijkheden bel ons!

0594 554 321
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Hittegolf
BORREL ARRANGEMENT 3

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€16,50  
vanaf

p.p.

Wanneer u ons ‘Hittegolf’ borrelarrangement kiest, dan heeft u een goede reden om écht 

uit te pakken. Een luxe, onbezorgde borrel met een zeer uitgebreide keus aan hapjes en 

drankjes voor een gezellige en onvergetelijke zomerse middag of avond.

BORRELGARNITUUR

• Bolletje geitenkaas met notencrunch

• Cervelaatworst met Amsterdamse ui  

• Crostini met fuet

• Gesneden serranoham

• Getrancheerde gerookte zalm 

• Groene en zwarte olijven

• Rolletjes monchou met ham

DRANKENARRANGEMENT

• Cola

• Cola zero

• Sinas

• Fuze Tea Sparkling

• Fuze Tea Green

• Jus d’orange

• Appelsap 

• Rivella 

• Chaudfontaine rood

• Chaudfontaine blauw

• Heineken bier

• Heineken 0,0%

• Radler

• Droge witte wijn (luxe)

• Zoete witte wijn

• Rosé (luxe)

• Rode wijn (luxe)

• Sonnema Berenburg

• Jonge jenever

• Bessenjenever

• Bacardi rum

• Vodka

• Apfelkorn

• Asperge met ham

• Abrikoos gevuld met zalmmousse

• Jonge kaas met gember

• Breekbrood, toastje, stokbrood

• Huisgemaakte tonijnsalade

• Huisgemaakte kipsalade

• Brie, paté, tapenade, aioli

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden

o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk

& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,

statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  

Hiervoor rekenen wij € 3,95 p.p. extra.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

1 UUR

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

1,5 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

20,00 p.p. 17,25 p.p.

23,75 p.p. 20,25 p.p.

22,75 p.p.

27,00 p.p.

26,25 p.p. 23,75 p.p.

30,50 p.p. 27,75 p.p.

34,25 p.p. 30,75 p.p.

37,25 p.p. 34,75 p.p. 33,75 p.p.

39,50 p.p. 36,75 p.p. 36,00 p.p.

€

€

€

€

€

€

€

21,00 p.p.€

€

€

€

€

€

  16,50 p.p.€

€

€

€

€

€

€

31,50 p.p.€
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Iets te vieren?
Partycatering op maat

Wij zijn bevlogen om van elke opdracht, 

klein of groot, een succes te maken! 

Beijk Catering tot uw service!
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Gratis 
ananas lolly

voor iedere gast

Vermeld bij het
reserveren het 

codewoord:

ananas
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Cheers
Sante
salud

Salute
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toscaaNse zon
BUFFET ARRANGEMENT 1

Geniet samen met uw gezelschap van ons ‘Toscaanse zon’ arrangement. Toscane wordt vaak aangeduid 

als mooiste streek van Italië! Sluit je ogen, proef van onze heerlijke Italiaanse gerechten en waan je onder 

de Toscaanse zon, want dit buffet is met liefde en passie door onze chefkok ontwikkeld.

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€28,00  
vanaf

p.p.

SALADES

• Groene salade van bladsla waarbij een huisgemaakte Italiaanse dressing

• Frisse rauwkostsalade waardoor Siciliaanse olijven

• Tomatensalade met rode uien en basilicumpesto

WARME GERECHTEN

• Penne al Salmone, penne pasta met zalmfilet, kruiden en pijnboompitten in roomsaus
• Lasagna al Forno, lasagne uit de oven, rijkelijk gevuld met groente en gegratineerd met kaas

• Spaghetti à la Bolognese, met klassieke tomaten-groentesaus en rundergehakt

GESERVEERD MET

• Stokbrood

• Oerbrood

• Zuurdesembrood

• Roomboter & kruidenboter

DRANKENARRANGEMENT

• Cola

• Cola zero

• Sinas

• Rivella

• Jus d’orange

• Appelsap

• Fuze Tea Sparkling

• Fuze Tea Green

• Chaudfontaine rood

• Chaudfontaine blauw

• Heineken bier

• Heineken 0,0%

• Droge witte wijn

• Zoete witte wijn

• Rode wijn

• Rosé wijn

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

31,50 p.p. 29,00 p.p.

35,75 p.p. 32,25 p.p.

35,00 p.p.

38,00 p.p.

38,25 p.p. 35,75 p.p.

41,50 p.p. 38,75 p.p.

43,50 p.p. 40,25 p.p.

€

€

€

€

€

33,00 p.p.€

€

€

€

  28,00 p.p.€

€

€

€

€41,00 p.p.€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden

o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk

& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,

statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  

Hiervoor rekenen wij € 3,95 p.p. extra.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.
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Waterpret
BUFFET ARRANGEMENT 2

SALADES

• Bourgondische aardappelsalade met uitgebakken spekjes en bosui

• Saladesymfonie met de bekende Franse dressing van rode wijn, mosterd en dille-azijn 

DELICATESSEN VAN VLEESWAREN

• Gerookte kipfilet
• Roompaté

• Honing achterham

• Fricandeau

• Pancetta

• Italiaanse ham

DELICATESSEN VAN VIS

• Getrancheerde gerookte zalm

• Huisgemarineerde Gravad lax

• Gerookte forel met mierikswortelsaus

• Hollandse maatjesharing met uitjes

• Kleine Noorse rose garnalen in cocktailsaus

• Gerookte markreelfilet, naturel, met pepers of met ui

DRANKENARRANGEMENT

• Cola

• Cola zero

• Sinas

• Rivella

• Jus d’orange

• Appelsap

• Fuze Tea Sparkling

• Fuze Tea Green

Eten en drinken is meer dan het voeden van de eerste levensbehoefte. Het is beleving en genieten met elkaar. 

Het ‘waterpret’ buffetarrangement toont een perfecte afwisseling door een ruime keus aan heerlijke gerechten 

en drankjes uit ons assortiment. 

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€36,00  
vanaf

p.p.

• Chaudfontaine rood

• Chaudfontaine blauw

• Heineken bier

• Heineken 0,0%

• Droge witte wijn

• Zoete witte wijn

• Rode wijn

• Rosé wijn

WARME GERECHTEN

• Saté van kippendijfilet in pittige pindasaus
• Hollands draadjesvlees,  gestoofd in onder andere 

rode wijn met ui en paprika

• Gestoomde pandanrijst

• Seizoensgroenten geglaceerd met roomboter

WARME GERECHTEN

• Diverse broodsoorten

• Roomboter

• Kruidenboter

• Tapenade

• Kerriesaus

• Knoflooksaus

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

39,50 p.p. 36,75 p.p.

43,50 p.p. 40,25 p.p.

42,75 p.p.

46,00 p.p.

46,25 p.p. 43,50 p.p.

49,25 p.p. 46,75 p.p.

51,50 p.p. 48,00 p.p.

€

€

€

€

€

41,00 p.p.€

€

€

€

  36,00 p.p.€

€

€

€

€48,75 p.p.€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden

o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk

& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,

statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  

Hiervoor rekenen wij € 3,95 p.p. extra.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.
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Eenvoud 
siert de 

maaltijd
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€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€37,50  
vanaf

p.p.
ik zoeK het lekker zelf uit
BUFFET ARRANGEMENT 3

Alles zelf samenstellen. Ik zoek het lekker zelf uit! De basis van het Buffet ‘Ik zoek het 
lekker zelf uit’ bestaat uit: Build your own burger, Build your own salad en Build your own 
pizza. Een uitgebreide salade, de lekkerste hamburgers of een pizza met toppings die 
alleen jij kan bedenken.

BURGER

• Hamburger van Black Angus rund 

HUISGEMAAKTE SAUZEN

• Knoflook-limoensaus
• Zwarte bonensaus

• Beijk’s BBQ-saus

• Smokey barbecuesaus

GARNITUREN

• Sla

• Tomaat

• Komkommer

• Jalapeñopeper

• Rode ui

• Augurk

• Cheddar cheese

DRANKENARRANGEMENT

• Cola

• Cola zero

• Sinas

• Rivella

• Jus d’orange

• Heineken bier

• Heineken 0,0%

• Droge witte wijn

• Zoete witte wijn

• Rode wijn

• Rosé wijn

IK ZOEK HET LEKKER ZELF UIT BUILD YOUR OWN SALAD
U kunt uw eigen salade samenstellen met de volgende ingrediënten:

SLA

• Sla

• Mesclun

• Romaanse sla

• Veldsla 

VIS, VLEES EN KAAS

• Garnalen

• Uitgebakken spekjes

• Geitenkaas

GARNITUREN

• Rode ui

• Gekookt ei

• Zoete aardappel

• Bleekselderij

• Komkommer

• Tomaat

• Rettich

• Bleekselderij

• Croutons

GESERVEERD MET

• Diverse soorten dressing

IK ZOEK HET LEKKER ZELF UIT BUILD YOUR OWN PIZZA
U kunt uw eigen pizza samenstellen met de volgende ingrediënten:

KAAS

• Diverse kaassoorten 

VLEES

• Salami

• Ham

• Pepperoni

GROENTEN

• Olijven

• Paprika

• Gegrilde aubergine

• Courgette

• Rode ui

• Champignons

• Pepertjes

VIS

• Ansjovis

• Tonijn

GESERVEERD MET

• Bourgondische hamburger 

broodjes

IK ZOEK HET LEKKER ZELF UIT BUILD YOUR OWN BURGER
U kunt uw eigen hamburger samenstellen met de volgende ingrediënten:

• Appelsap

• Fuze Tea Sparkling

• Fuze Tea Green

• Chaudfontaine rood

• Chaudfontaine blauw

18



ik zoeK het lekker zelf uit

WARME GERECHTEN

• Surf & turf, spies met diamanthaas en gamba’s

• Saté van kippendij geserveerd met Surinaamse satésaus

• Spies met kippendij in piri piri marinade

• Pakketje van zalmfilet bereid met witte wijn, citroen en dille
• Shoarma van lamsvlees met een pitabroodje, Beijk’s BBQ-saus en knoflooksaus
• Falafelballetjes in een pittige tomatensaus geserveerd met hummus en een tortilla 

SALADES / BIJGERECHTEN

• Diverse soorten brood, aioli, knoflookboter, tapenade, pesto en muhammara
• Salade van zoete aardappel met scharrelei, gerookte zalm en Brander mayonaise 

• Salade van vers fruit

• Ambachtelijke aardappelsalade met uitgebakken spekjes en droge worst

• Pastasalade met kip en pesto

• Couscoussalade met rozijnen, abrikoos, pruim, feta en paprika

DESSERT

• Wijnglas met panna cotta, vers rood fruit en mint

• Spies met vers fruit

• Aardbeienspies gedipt in witte chocolade

• Trifle van scharrelcake, mascarpone, Griekse yoghurt, lemon curd en diverse bessen
• Trifle van chocoladecake, mascarpone, Griekse yoghurt, karamelsaus en Oreo koekjes

€ 6,25 p.p.

€ 3,75 p.p.

€ 3,75 p.p.

€ 4,25 p.p.

€ 3,75 p.p.

€ 3,75 p.p.

€ 3,50 p.p.

€ 3,50 p.p.

€ 2,85 p.p.

€ 3,50 p.p.

€ 3,25 p.p.

€ 3,75 p.p.

€ 4,70 p.p.

€ 2,54 p.p.

€ 2,50 p.p.

€ 4,50 p.p.

€ 4,50 p.p. 

UITBREIDINGEN

Arrangement ‘Ik zoek het lekker zelf uit’ is uit te breiden met de onderstaande gerechten.

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

42,50 p.p. 40,00 p.p.

45,50 p.p. 40,50 p.p.

43,50 p.p.

45,50 p.p.

48,50 p.p. 46,00 p.p.

50,50 p.p. 48,00 p.p.

52,50 p.p. 47,50 p.p.

€

€

€

€

€

43,00 p.p.€

€

€

€

  37,50 p.p.€

€

€

€

€50,00 p.p.€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden

o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk

& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,

statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  

Hiervoor rekenen wij € 3,95 p.p. extra.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.
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Feeling Fresh and Fr
20



Feeling Fresh and Fruity
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Maak een aFSPRaak
Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen of wenst u liever catering op maat? U kunt ons altijd 

bellen voor een vrijblijvende afspraak met één van onze accountmanagers. Onze accountmanagers komen 

graag bij u langs om alle mogelijkheden vrijblijvend met u te bespreken.

0594 - 554321
Potklei 8

9351 VS Leek info@beijk.comwww.beijk.com

Deze arrangementen zijn te reserveren op de volgende locaties:

Op uw
locatie

Heerenveen

Groningen

Heerenveen Wolvega
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hello SUmmer
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A salad
is not a meal.

It is a style.

yammie!   een heeRlijk
frisse groene salade
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loUisiana
Binnenkort een gezellige BBQ op de planning? Dat kan super simpel en onbezorgd met ons barbecue arrangement 

“Louisiana”. Wij regelen voor u vers bereide gerechten, een goed gevulde koelkast en een glimlach op het gezicht van 

alle gasten!

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€32,50  
vanaf

p.p.

BBQ ARRANGEMENT

• Runderhamburger

• Kipsaté van kippendijfilet
• Braadworst

SALADES

• Bourgondische aardappelsalade met augurk, ui, tomaat en ei

• Groene salade met een tuinkruidendressing 

GESERVEERD MET

• Knoflooksaus met peterselie en crème fraîche
• Beijk’s BBQ-saus

• Satésaus met zoete ketjap

• Stokbrood met kruidenboter en tapenade

DRANKENARRANGEMENT

• Cola

• Cola zero

• Sinas

• Rivella

• Jus d’orange

• Appelsap

• Fuze Tea Sparkling

• Fuze Tea Green

BARBECUE ARRANGEMENT 1

• Chaudfontaine rood

• Chaudfontaine blauw

• Heineken bier

• Heineken 0,0%

• Droge witte wijn

• Zoete witte wijn

• Rode wijn

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

37,50 p.p. 35,00 p.p.

40,50 p.p. 35,50 p.p.

38,50 p.p.

40,50 p.p.

43,50 p.p. 41,00 p.p.

45,50 p.p. 43,00 p.p.

47,50 p.p. 42,50 p.p.

€

€

€

€

€

38,00 p.p.€

€

€

€

  32,50 p.p.€

€

€

€

€45,00 p.p.€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden

o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk

& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,

statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  

Hiervoor rekenen wij € 3,95 p.p. extra.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.
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texAs
BARBECUE ARRANGEMENT 2

BBQ ARRANGEMENT

• Sappige chipolataworst van scharrelvarken
• Runderhamburger met polderui en Provençaalse kruiden
• Spies van kippendij gemarineerd in oosterse kruiden
• Argentijns gekruide procureursteak 

SALADES

• Een frisse groene salade met trostomaat, komkommer, rode ui, mozzarella  en pestodressing

• Huisgemaakte salade van ambachtelijk gerookte zalm, scharreleieren, krielaardappelen en groene kruiden
• Bourgondische aardappelsalade met krokante spekjes, lente ui en appel

GESERVEERD MET

• Knoflooksaus met peterselie en crème fraîche
• Beijk’s BBQ-saus
• Kerriemayonaise met groene kruiden
• Satésaus met zoete ketjap
• Een broodmand met een keur aan vers afgebakken brood
• Roomboter & kruidenboter

DRANKENARRANGEMENT

• Cola

• Cola zero

• Sinas

• Rivella

• Jus d’orange

• Appelsap

• Fuze Tea Sparkling

• Fuze Tea Green

Ze zeggen dat alles groter is in Texas en de barbecue is geen uitzondering. Met ons barbecue arrangement “Texas” 

heb je een gevarieerde barbecue. Sappige chipolataworstjes of een spies van kippendij, een frisse, groene salade 

en een bourgondische aardappelsalade, kortom voor ieder wat wils. Eet smakelijk!

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€43,75  
vanaf

p.p.

• Chaudfontaine rood

• Chaudfontaine blauw

• Heineken bier

• Heineken 0,0%

• Droge witte wijn

• Zoete witte wijn

• Rode wijn

• Rosé wijn

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

46,00 p.p. 44,75 p.p.

49,00 p.p. 47,00 p.p.

50,25 p.p.

52,25 p.p.

52,25 p.p. 51,00 p.p.

54,25 p.p. 53,00 p.p.

56,50 p.p. 54,25 p.p.

€

€

€

€

€

47,75 p.p.€

€

€

€

  43,75 p.p.€

€

€

€

€55,25 p.p.€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden

o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk

& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,

statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  

Hiervoor rekenen wij € 3,95 p.p. extra.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.
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Let’s
Meat!
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Malse RibS
in eigen gemaakte

marinade
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oKlahoma
Is het weer een zonnige dag? Dan is er niks lekkerder dan een fijne barbecue met vrienden, familie of collega’s. Met 
ons barbecue arrangement “Oklahoma” overtref je alle wensen.

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€45,00  
vanaf

p.p.

BBQ ARRANGEMENT

• Malse spareribs in zoete Oklahoma marinade

• Runderhamburger met ui en tex-mex kruiden

• Kippendijfilet met oregano en tijm 
• In folie verpakte zalmfilet met witte wijn, groene kruiden, citroen,rozemarijn en olie

SALADES

• Bourgondische aardappelsalade van zoete aardappel met spekjes, ui en eieren

• Coleslaw van witte kool, wortel, rozijnen en appel

• Groene salade van rucola, eikenbladsla en veldsla met huisgemaaktekruidendressing

• Pastasalade van penne met tonijn, tomaat, rode ui, komkommer en kappertjes 

GESERVEERD MET

• Knoflooksaus met peterselie en crème fraîche
• Beijk’s BBQ-saus

• Kerriemayonaise met groene kruiden

• Gegrilde zoete maiskolf

• Pofaardappel met zure room

• Een broodmand gevuld met een keur aan vers afgebakken broodsoorten

• Roomboter & kruidenboter

DRANKENARRANGEMENT

• Cola

• Cola zero

• Sinas

• Rivella

• Jus d’orange

• Appelsap

• Fuze Tea Sparkling

• Fuze Tea Green

BARBECUE ARRANGEMENT 3

• Chaudfontaine rood

• Chaudfontaine blauw

• Heineken bier

• Heineken 0,0%

• Droge witte wijn

• Zoete witte wijn

• Rode wijn

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

47,00 p.p. 46,00 p.p.

50,25 p.p. 48,00 p.p.

51,25 p.p.

53,25 p.p.

53,25 p.p. 52,25 p.p.

55,50 p.p. 54,25 p.p.

57,50 p.p. 55,50 p.p.

€

€

€

€

€

49,00 p.p.€

€

€

€

  45,00 p.p.€

€

€

€

€56,50 p.p.€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden

o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk

& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,

statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  

Hiervoor rekenen wij € 3,95 p.p. extra.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.
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sMokey joe
BARBECUE ARRANGEMENT 4

BBQ ARRANGEMENT

• Rib-eye steak op Braziliaanse wijze

• Runderhamburger van Black Angus

• Gekruide courgette met ui, tomaat en paprika

• Kippendijfilet in cajunkruiden met limoen, chili, olijfolie en knoflook
• In folie verpakte zalmfilet met witte wijn, groene kruiden, citroen en rozemarijn
• Gepelde gamba’s in limoen, knoflook en zwarte peper  

SALADES

• Bourgondische aardappelsalade van zoete aardappel, met gerookte zalm, dille en scharreleieren

• Salade van exotische fruit, kerrie, kokos, gerookte kip, amandelen en crème fraîche
• Groene salade van rucola, eikenblad en veldsla, met huisgemaakte kruidendressing

• Pastasalade met gegrilde groente, pijnboompitten, geitenkaas en zongedroogde tomaatjes

GESERVEERD MET

• Een broodmand met een keur aan vers afgebakken brood
• Roomboter & kruidenboter

• Knoflooksaus met peterselie en crème fraîche
• Beijk’s BBQ-saus

• Tartaarsaus met kappertjes

DRANKENARRANGEMENT

• Coca

• Cola zero

• Sinas

• Rivella

• Jus d’orange

• Appelsap

• Fuze Tea Sparkling

• Fuze Tea Green

Niks is zo lekker als een heerlijk stukje vlees op de grill. Onze grillmeester zet graag een stapje extra om het 

vlees zo mals mogelijk te krijgen en vol van smaak. Laat u verrassen door het ruime assortiment met ons 

barbecue arrangement “Smokey Joe”.

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€55,25  
vanaf

p.p.

• Chaudfontaine rood

• Chaudfontaine blauw

• Heineken bier

• Heineken 0,0%

• Droge witte wijn

• Zoete witte wijn

• Rode wijn

• Rosé wijn

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

57,25 p.p. 56,25 p.p.

60,50 p.p. 58,25 p.p.

61,50 p.p.

63,50 p.p.

63,50 p.p. 62,50 p.p.

65,75 p.p. 64,50 p.p.

67,75 p.p. 65,75 p.p.

€

€

€

€

€

59,25 p.p.€

€

€

€

  55,25 p.p.€

€

€

€

€66,75 p.p.€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden

o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk

& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,

statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  

Hiervoor rekenen wij € 3,95 p.p. extra.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.
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geluk zit
in het

zonnetje

3131



OnZe 
arrAngementen

zijn inclusief
personeel en

mastiek
bel ons!

0594 554 321
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Gek op sushi? 
Dol op salades?

Neem een poké bowl!
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Home is where
the pizza  is

Vertoeven op Ibiza - vakantiesfeer

Een goed begin is het halve werk, vandaar dat wij vanaf het eerste moment beginnen met de verwennerij. U en uw gasten 
worden ontvangen met een heerlijk glas Sangria, boordevol vers fruit met of zonder alcohol. Vervolgens komen onze gastheren 
en -dames bij u langs met een verrassende bite. Deze bite geeft alvast een glimp van de verrukkelijke 
gerechten welke u later staan te wachten. Niet een ander, maar ù bepaalt wanneer en wat u eet. Onder begeleiding van 
kundige koks en gastvrije bedieningsmedewerkers wordt u in de watten gelegd.

Met een bewegwijzering geven wij de keuzemogelijkheden aan waar welke gerechten geserveerd worden: gekoelde dranken 
kunt u halen bij de bar, maar u kunt zich ook laten bedienen. Ligt u relaxt te genieten op een loungebank? Blijf vooral liggen! 
Wij serveren u graag een drankje. Voor de eerste trek staat er een heuse broodtafel voor u klaar. Diverse soorten ambachtelijk 
brood met een diversiteit aan dipjes waaronder: Tzatziki, hummus, knoflookboter, limoen
dragonboter en tapenades.

Ipizza style
SPECIAL ARRANGEMENT 1

Het geslagen deeg ligt voor u klaar. Nu kunt u zelf de 
gewenste pizza samenstellen. Kiest u voor een variant met 
tonijn, kip, garnalen of voor gegrilde groenten en diverse 
soorten kaas? Olijven, rode ui, ananas, salami, knoflook, 
gegrilde aubergine, courgette, champignons, ansjovis? 
U bepaalt! 

Onze pizzabakker bakt uw eigen samengestelde 
pizza in de op houtgestookte oven. Deze is reeds mooi op 
temperatuur gebracht, waardoor binnen drie minuten uw 
pizza heerlijk krokant gebakken is.

Wij serveren in Yakitori gemarineerde spiesjes van 
kippendijfilet, shaslicks en biefstukspiesjes. Maak gebruik van 
onze huisgemaakte sauzen zoals: smokey barbecuesaus, 
knoflooksaus en de speciale Beijk BBQ-saus.

Bij onze saladebar kunt u kiezen voor een groene salade met 
een heerlijk huisgemaakte dressing, een salade van diverse 
gegrilde groenten en manchego of een salade met zoete 
aardappel, gerookte zalm en scharrelei of van alles wat.

Onze kundige kok staat klaar bij de bakplaat om een heerlijk 
stukje Spaans, gekruide zalmfilet voor u te bakken, dit 
wanneer u wilt.

De juicebar is voorzien van grote sapkannen gevuld met vers 
fruit in diverse varianten, waaronder huisgemaakte ijsthee. 
De dranken staan klaar! Laat de zomer maar komen!
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Onze grillmeester bereidt voor u onderstaande grillgerechten op onze professionele barbecue.

Het enige wat u hoeft te doen is te genieten van uw gezelschap en onze culinaire kwaliteiten.

BBQ ARRANGEMENT

• Yakitori spiesjes van kippendijfilet 
• Shaslickjes 

• Biefstukspiesjes

SALADES

• Salade van diverse gegrilde groenten met manchego

• Salade van zoete aardappel, gekookte eieren en gerookte zalm

• Groene salade met een huisgemaakte dressing

VISGERECHT VAN DE BAKPLAAT

• Zalmfilet met Spaanse kruiden

• Chaudfontaine rood

• Chaudfontaine blauw

• Heineken bier

• Heineken 0,0%

• Droge witte wijn

• Zoete witte wijn

• Rode wijn

• Juice bar

GESERVEERD MET

• Diverse broodsoorten

• Tzatziki

• Knoflookboter
• Hummus

• Tapenade

• Limoen dragonboter

KAAS

• Diverse kaassoorten

VLEES

• Salami

• Ham

• Pepperoni

VIS

• Ansjovis

• Tonijn

GROENTEN

• Olijven

• Paprika

• Gegrilde aubergine

• Courgette

• Rode ui

• Champignons

• Pepertjes

BUILD YOUR OWN PIZZA
U kunt uw eigen pizza samenstellen met de volgende ingrediënten:

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€43,00  
vanaf

p.p.

DRANKENARRANGEMENT

• Cola

• Cola zero

• Sinas

• Rivella

• Jus d’orange

• Appelsap

• Fuze Tea Sparkling

• Fuze Tea Green

3 UUR

5 UUR

6 UUR

4 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

48,00 p.p. 45,50 p.p.

51,00 p.p. 46,00 p.p.

48,00 p.p.

50,00 p.p.

53,00 p.p. 50,50 p.p.

55,00 p.p. 52,50 p.p.

€

€

€

€

48,50 p.p.€

€

€

€

43,00 p.p.€

€

€

€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden

o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk

& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,

statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  

Hiervoor rekenen wij € 3,95 p.p. extra.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

35



fresh  Italian
Gambas

Niet de cliché barbecue, niet het standaard buffet.
Eten is een beleving, we willen eerlijk voedsel dat met liefde is bereid, zelf bepalen wat we eten en verschillende smaken en 
sferen beleven. Het gevoel dat we struinen op een buitenlandse markt, culturen proeven en met trots onze eigen Nederlandse 
topproducten loven.

Dit gecombineerd met een stukje interactie met uw gasten maakt dat ze zich verwend zullen voelen. 
Beijk Catering biedt u alles in dit aanbod.

Uw gasten worden ontvangen met een heerlijke welkomstcocktail, in de kleuren van uw bedrijf, met of zonder alcohol. 
Alles is mogelijk. De drankjes worden geserveerd vanaf een ontvangsttafel, welke zomers is gedecoreerd door onze 
gastdames. Terwijl uw gasten verder lopen, ruiken zij al het hout waarop de barbecue wordt gestookt. 

Zomerspecial
SPECIAL ARRANGEMENT 2

Onze houtgestookte barbecue locomotief: een heuse 
grillmeester braadt hele stukken vlees welke ter plekke 
voor worden getrancheerd. Denkt u aan buikstuk van de 
Groninger Blaarkop, Argentijnse rib-eye gemarineerd in 
Peruaanse kruiden en lamsrack uit Nieuw-Zeeland met 
zeezout, black cherry peper en zout uit de Himalaya.

Hoewel dit heerlijke stukje vlees eigenlijk geen saus nodig 
heeft, krijgen uw gasten de keuze uit diverse huisgemaakte 
sauzen zoals: knoflook-limoen mayonaise, Smokey 
barbecuesaus en de speciale Beijk BBQ-saus.

Even verder vindt u een “Build your own salad”. Hier vindt 
u diverse soorten sla zoals mesclun, veldsla en Romaanse 
sla met heerlijke garnituren en diverse dressings. Denkt u 
aan: rode ui, een gekookt eitje, garnalen, zoete aardappel, 
bleekselderij, tomaat, komkommer, rettich, croutons en 
uitgebakken spekjes.

Na een verrukkelijke salade kunt u bij de broodcorner 
heerlijk ambachtelijke broden vinden met wereld dips; Beurre 
parissiene, tapenades, Griekse tzatziki en Turks geroosterde 
paprikadip.

Vervolgens komt u bij de zee afdeling, heerlijke vis van de 
bakplaat. Bereid door onze kok die gespecialiseerd is in het 
bakken van vis: gamba’s gemarineerd op Italiaanse wijze en 
duurzaam gevangen zalmfilet strelen uw tong…

De weg vervolgt naar de ‘Build your own burger’
Gezamenlijk om de Swing heen, hoe hip; onze op houtskool 
gestookte ronde barbecue waar u omheen u uw eigen 
hamburger van Blank Angus rund kunt bakken. Daarbij 
natuurlijk diverse bourgondische broodjes en garnituren om 
de burger precies zoals u wilt te maken. Denkt u aan;
Jalapeñopepertjes, augurk, tomaat, komkommer, rode ui, 
zwarte bonensaus en salade.

36



Onze grillmeester bereidt voor u onderstaande grillgerechten op onze professioneel 
houtgestookte barbecue locomotief. Het enige wat u hoeft te doen is te genieten van 

uw gezelschap en onze culinaire kwaliteiten.

BUILD YOUR OWN SALAD

Diverse soorten sla, onder andere mesclun, veldsla en Romaanse slamet bij garnituren zoals:

• Rode ui, gekookte eieren, zoete aardappelen, bleekselderij, tomaat, komkommer, rettich,                                   

croutons en uitgebakken spekjes

GRILLGERECHTEN

• Buikstuk van de Groninger Blaarkop

• Argentijnse rib-eye, gemarineerd in Peruaanse kruiden

• Lamsrack uit Nieuw Zeeland, met black cherry pepper en Himalayazout

ZEEAFDELING

• Gamba’s bereid op Italiaanse wijze

• Zalmfilet van de bakplaat met kikkoman

BUILD YOUR OWN BURGER

• Hamburger van Black Agnus rundvlees

• Bourgondische broodjes, garnituren, zoals: jalapeñopepertjes, augurk, tomaat, komkommer,                              

rode ui, zwarte bonensaus en salade

DIVERSE HUISGEMAAKTE SAUZEN, ZOALS:

• Knoflook-limoenmayonaise
• Smokey barbecuesaus

• Special Beijksaus

BROODHOEK

• Diverse soorten ambachtelijke brood

• Beurre Parissiene

• Tapenades

• Griekse tzatziki

• Turks geroosterde paprikadip

DRANKENARRANGEMENT

• Cola

• Cola zero

• Sinas

• Rivella

• Jus d’orange

• Appelsap

• Fuze Tea Sparkling

• Fuze Tea Green

• Chaudfontaine rood

• Chaudfontaine blauw

• Heineken bier

• Heineken 0,0%

• Droge witte wijn

• Zoete witte wijn

• Rode wijn

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€43,00  
vanaf

p.p.

3 UUR

5 UUR

6 UUR

4 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

48,00 p.p. 45,50 p.p.

51,00 p.p. 46,00 p.p.

48,00 p.p.

50,00 p.p.

53,00 p.p. 50,50 p.p.

55,00 p.p. 52,50 p.p.

€

€

€

€

48,50 p.p.€

€

€

€

43,00 p.p.€

€

€

€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden

o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk

& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,

statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  

Hiervoor rekenen wij € 3,95 p.p. extra.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

37



kijkje in
de keuken

Ons keukenteam staat altijd voor u klaar! Vol passie en overgave bereiden zij elke keer 

weer een creatief en smakelijke maaltijd voor u. In de keuken werken onze koks met 

alle liefde aan de perfecte barbecue of buffet. Wij gebruiken zoveel als mogelijk 

streekgerechten en seizoensgebonden gerechten.

Zowel voor kleine als grote groepen staan wij graag voor u klaar!
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benieuwd 
wat we  voor

u kunnen
betekenen? bel ons!

0594 554 321
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Potklei 8, 9351 VS Leek 0594-55 43 21 info@beijk.com www.beijk.com
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