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Met onze hout-gestookte (naar Amerikaans model gebouwde) 
BBQ’s van meer dan 5 meter is Grill’nSmoke een opvallende 
verschijning. Op bruiloften, (bedrijfs)feesten en evenementen 
leggen wij graag aan jou en jouw gasten uit hoe het werkt. Hoe wij 
het verschil maken, proeven jullie dan vanzelf.

Met onze liefde voor het vak krijgt jouw  gezelschap dat smaakvolle 
buffet, die heerlijke sfeer en die echte beleving van live-cooking! 

DÉ BBQ CATERAAR VAN NEDERLAND & BELGIË

Duurzaam
Bij alles wat wij kopen, doen en 
durven overwegen wij of dit de 
meest duurzame oplossing is. 
Grill’nSmoke streeft ernaar 

haar footprint op onze aarde zo 
klein mogelijk te houden.

Origineel
Grill’nSmoke is geen 13 in een 

dozijn cateraar en blijft 
verrassende cateringconcepten 

ontwikkelen, altijd vasthou-
dend aan haar kernwaarden. 

“Het gaat vanzelf, we kunnen  
er niets aan doen”.

‘Wij maken de 
lekkerste gerechten, 

voor de leukste 
mensen, op de 

mooiste locaties’ 

Met slager Frank (Berkshire Butcher) is het ooit allemaal 
begonnen: zijn vakmanschap staat nog immer garant voor onze 
Pulled Pork, Porchetta, wereldse worstjes, beste burgers en nog 
veel meer! www.berkshirebutcher.com

Wij maken onder andere gebruik van biologisch Berkshire 
varkensvlees, afkomstig van Kees: boerderij Walnoot en Wilg .
www.walnootenwilg.nl

Onze leveranciers zijn   
geselecteerd op hun  

vakmanschap,  duurzaamheid,  
kwaliteit en originaliteit. 

Bruiloften, (bedrijfs)evenementen en (food)festivals

Puur
Grill’nSmoke heeft korte lijnen 

van boer naar BBQ en staat 
voor bereiding van eerlijke 

ingrediënten, lokaal vlees en 
duurzame producten.

Passie
Wij houden van wat we doen en 

we doen waar we van houden.

Professioneel
BBQ-en is een vak! Grill’nSmoke 

investeert continu in haar 
mensen, materialen, produc-

ten, kennis en kunde.
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Wist je dat:
•  we onze eerste smoker 

in Microsoft Paint 
hebben ontworpen?

•  we meer dan 40m2 
barbecue-roosters 
hebben?

•  we meer dan 200.000 km 
onderweg zijn geweest?

•  toen GnS in Nederland 
begon met Pulled Pork, 
niemand wist wat 
het was?

•  wij alleen saus gebruiken 
als toevoeging van 
smaak?

•  wij daarom onze sauzen 
zelf maken?

•  Zelfs onze broodjes van 
eigen recept zijn?

•  Grill’nSmoke ook 
erkend leerbedrijf is?

DIT ZIJN WIJ
Wij zijn een vernieuwend cateringbedrijf, gespecialiseerd in BBQ. Met 
een gemotiveerd team delen wij sinds 2010 de passie voor mooi, origineel 
en vooral lekker eten. Dit doen wij met respect voor milieu, mens en dier. 
De meeste ingrediënten die we gebruiken zijn van biologische oorsprong, 
van boeren en kwekers die wij inmiddels tot onze vrienden rekenen!

Wij BBQ-en het gehele jaar door, op onze grote, hout-gestookte BBQ’s. 
Grill’nSmoke is te vinden op (food)festivals, een aantal geselecteerde 
markten en bij bedrijven en particulieren voor BBQ-catering. Wij leveren 
graag maatwerk, waarbij we nooit concessies doen aan kwaliteit en 
 originaliteit!

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot de grootste “exclusieve outdoor cateraar” 
van Nederland én België. En daarom zijn we enorm trots als we jou 
en jouw gasten kunnen vertellen dat we vanuit het Grill’nSmoke 
Head Quarters (GnS HQ) in Alphen aan den Rijn met zo’n 
16 personen (in het hoog seizoen) werken aan onze misse. 
Daar hebben we inmiddels ruim 600m2 gevuld met onze 
4 XXL BBQ’s, een professionele voorbereidingskeuken, 
de afwasstraat en daarbij natuurlijk een kantoor waar  
we het administratieve gedeelte afhandelen en jullie 
kunnen ontvangen. 

Onze missie is: “Wij bereiden de lekkerste 
gerechten, voor de leukste mensen, op de 
 leukste locaties.”

Kennismaken met onze passie?  
Bel ons op +31 (0)172-750 771
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10 REDENEN  
OM VOOR ONS TE KIEZEN

1
Alleen verse producten van de allerbeste kwaliteit  

worden door ons verwerkt.

2
Onze BBQ’s zijn opvallend en hout-gestookte, 

een bijzondere verschijning voor je gasten.

3
Samen met jou nemen we graag de tijd om je ultieme menu samen te stellen.

4
Onze koks zijn professioneel, enthousiast en ervaren.

5
We vertellen je gasten graag iets over de herkomst van het vlees, de vis en de groenten.  

Én hoe we het bereiden natuurlijk.

6
Laat je gasten genieten van de zinnenprikkelende wijn/spijscombinaties  

die we hebben bedacht.

7
In een boomgaard, op het strand, in je achtertuin of op een boerenerf.  

Zelfs bedrijventerreinen zijn ons niet vreemd… De lunch, het diner of snack wordt  
daar bereid waar je het wilt hebben.

8
Voor speciale (dieet)wensen draaien wij onze hand niet om. Glutenvrij, halal, vegetarisch 

of lactosevrij. Iedere gast krijgt een fraaie maaltijd naar wens.

9
Weet je nog niet precies waar? Met veel plezier stellen wij ons uitgebreide netwerk  

van veelal landelijke, originele locaties aan je voor. Om te feesten, te trouwen, te varen of 
te netwerken en om in ieder geval met ons te BBQ-en!!

10
Wil je proeven? Wij staan op tal van evenementen, festivals en markten.  

Hou onze social media kanalen in de gaten voor onze aankomende evenement locaties. 

Graag tot ziens!!
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MENS & MATERIALEN
Indien gewenst, verzorgen wij niet alleen het eten, 

maar ook bediening en meer.

Prijzen:

Alle genoemde prijzen zijn op 
basis van 4uur aanwezigheid op 
locatie (1,5uur voorbereiding, 
2 uur diner, half uurtje opruimen) 
met 2 koks. Exclusief btw, reis-
kosten en overige niet genoemde 
zaken. Langere aanwezigheid op 
verzoek of door omstandigheden 
wordt doorberekend op basis van 
€40,- per persoon/per uur.

Materialen:

• Tent: Zwarte tent 4,5 x 3m 
voor BBQ en koks €110,-  
(verplicht bij regen!)

• Rode stretchtent van 6x4 
meter met houten palen €450,-

• Diverse andere tenten & 
materialen op aanvraag.

Bediening: 

Voor het rondbrengen van 
drankjes, ophalen van glazen,  
barbediening, debrasseren, etc. 
hebben wij representatieve 
en ervaren personeel (m/v) 
beschikbaar. Wij berekenen 
per medewerker €40,- per uur, 
voor minimaal 3 uur.

Kilometerkosten:

Alle genoemde prijzen zijn 
exclusief kilometerkosten à 

€0,75 per gereden kilometer, per 
auto-BBQ-combinatie, gerekend 
vanaf Alphen a/d Rijn.

Meubilair:

Door onze jarenlange ervaring 
hebben we een netwerk van 
originele leveranciers van 
tenten, meubilair en dergelijke. 
 Mochten we jullie kunnen 
helpen, bel/mail gerust voor tips!

Maatwerk:

Ook begrijpen wij heel goed dat 
jullie gelegenheid niet standaard 
is. Voel je vooral vrij om met ons 
contact opnemen als je speciale 
wensen hebt! 

Wat verwachten wij van jullie?

• Een goed begaanbare route 
voor onze auto en barbecue(s). 
Beiden zijn een goede 5 meter 
lang en zo’n 1.75m breed. 
Hellingen, hoeken en blubber-
weggetjes graag in overleg. 

• Op lokatie nemen wij met 1 
auto-bbq-combinatie 12m lang 
en 5m diep in gebruik. Zonder 
auto 6m x 5m.

• Voor eventuele verlichting en/
of warmhoudmogelijkheden 
maken wij graag gebruik van 
1 vrije groep 230V binnen 

Uw wens 
is onze missie!

Onze algemene 
voorwaarden vind je 

op onze website

25 meter van ‘onze’ lokatie.
• Graag zien we dat de 

 opdrachtgever voor de 
prullenbakken op locatie 
zorgt voor haar gasten.

Jullie en wij willen minimaal 
1 ding; dat jullie gasten 
 voldaan en tevreden weer 
huiswaarts gaan zonder dat je 
er omkijken naar hebt! 

En dan zijn jullie bij ons 
aan het juiste adres.
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WINTER-BBQ 
BORREL

Wintertime, bij uitstek geschikt 
voor sfeervolle, door vuurkorven 
omgeven (bedrijfs)borrels! 
Hier is veel mogelijk, onder-
staand een kleine selectie uit de 
mogelijkheden:

Snert! 

Onze huisgemaakt en rijk 
gevulde erwtensoep serveren 
wij in verschillende retro 
 soepkommen.

Pompoensoep  “butcher-style”

Uiteraard zelfgemaakt, vol met 
mooi vlees. We kunnen op 
verzoek ook wat soep “vega” 
verzorgen.

Signature Sausage

Een prachtige, zelfgemaakte
worst van varkensvlees met
daarin cheddar, smokey bacon
en jalapeño-peper. 

Spare Ribs uit de Smoker 

Heerlijk gemarineerd, lang 
gegaard en door de rook 
 onweerstaanbaar lekker.

Gepofte aardappel

Met zure room, spekjes, 
 bieslook.

Broodjes worst 

Onze eigen rookworst, maar op 
verzoek zijn diverse ‘culinair-
dere’ soorten leverbaar, zoals 
bijvoorbeeld een kastanje/
geitenkaas/tijm-worstje!

Ook als voor
gerechten bij een 
Winter BBQ!

Kosten
Prijs per persoon  

(vanaf circa 75 personen) 
bedraagt €28,50.

Servies 
Voor dit menu hebben  

wij een bord van palmblad 
en bestek van berken-

hout geselecteerd (€1,50 
pp). Dit is fair trade gepro-

duceerd en ecologisch 
verantwoord. Alles kan 

dus in de biobak! 

Indien gewenst kan ook 
worden gekozen voor 
bord van palmblad en 

steakbestek (€2,50 pp) of 
voor ‘gewone’ borden en 

steakbestek (€3,50 pp).
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WINTER-BBQ 

Snert! 

Onze huisgemaakte en rijk-
gevulde erwtensoep serveren 
wij in verschillende retro 
 soepkommen.

Bospaddestoelen-stamppot 

Met truffeltapenade en rucola 
(vegetarisch).

Zuurkoolstamppot 

Met Ras el Hanout kruiden.

Hamburger “BOB” 

Best of Both: 60% Angus Beef & 
40% Bershire Pork op een 
mooi, vers hamburgerbroodje 
met frisse sla, gebakken uitjes 
en een beetje barbecuesaus.

Pulled Pork

Eén van onze “signature 
dishes”: varkensvlees eerst 
24 uur  gemarineerd en daarna 
ruim 10 uur lang op lage 
temperatuur gegaard. Recept 
afkomstig uit de USA.

Rookworst

In onze XXL-smoker gerookte 
ambachtelijke rookworst.

Ambachtelijk stokbrood  
en sauzen.

Kosten
Prijs per persoon  

(vanaf circa 75 personen) 
bedraagt €27,50.

Bereiding  
en presentatie 

Pulled Pork, worstjes & 
burgers zullen op locatie 
worden gegrild op onze 

grote Oklahoma Joe 
Smoker. Deze wordt 

terplekke op eikenhout 
gestookt, wat een unieke 

smaak garandeert en 
tevens een prachtige 

sfeer geeft.

De stamppotten en soep 
verwarmen we “au-bain-
Marie” en presenteren 

we op buffettafels.

De Smoker, met 
bij     be horende houten bar 

is een gegarandeerde 
blikvanger en zal uw 

gasten bijblijven! 
Kijk voor een impressie 
op www.grillnsmoke.nl

Stevige kost 
van de BBQ: 

warm en lekker!



DÉ BBQ CATERAAR VAN NEDERLAND & BELGIË
WWW.GRILLNSMOKE.NL

Pompoensoep- of erwtensoep

Onze huisgemaakte en rijk 
gevulde soep serveren wij 
in verschillende retro 
 soepkommen.

Bospaddestoelen-stamppot 

Met truffeltapenade en rucola 
(vegetarisch).

Zuurkoolstamppot

met ter plekke gerookte 
 rookworst.

Pulled Pork Cheeseburger 

We grillen onze festivalhit 
speciaal voor uw gasten. De 
PPCB is een heerlijk broodje 
met sesamzaad, de beste huis-
gemaakte hamburger, frisse sla, 
cheddarkaas, gebakken uitjes, 
lang(zaam) gegaarde Pulled Pork 
en onze zelfgemaakte BBQ-saus.

Ribeye Brown. 

Hele rib-eye gemarineerd in 
bier en bruine suiker.

Kippendijfilet

In saus van Affligem bier.

Warm gerookte zalmzijde

De zalm wordt ter plekke 
 gerookt en aangekleed met 
een overheerlijke jas van soja, 
gember en citroen

Gegrilde groentes

Wij maken een selectie van al 
het moois dat de winter ons te 
bieden heeft zoals pastinaak, 
pompoen en peen.

Ambachtelijk stokbrood  
en sauzen.

WINTER-BBQ 
“BIER SPECIAL”

Kosten
Prijs per persoon  

(vanaf circa 75 personen) 
bedraagt €35,-.

Bereiding  
en presentatie

De aardappeltjes, 
Pulled Pork, worstjes & 

burgers zullen op locatie 
worden gegrild op onze 

grote Oklahoma Joe 
Smoker. Deze wordt 

terplekke op eikenhout 
gestookt, wat een unieke 

smaak garandeert 
en tevens een prachtige 

sfeer geeft.

De stamppotten en soep 
verwarmen we “au-bain-

Marie” en presenteren we 
op buffettafels.

De Smoker, met bij be-
horende houten bar is een 
gegarandeerde blikvanger 
en zal uw gasten bijblijven! 

Kijk voor een impressie 
op www.grillnsmoke.nl
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WILDMENU LUNCH

Dubbel getrokken wildbouillon

Mooie “rijke” bouillon met 
verse paddenstoelen en krui-
den, op smaak gebracht met 
rode wijn.

Gerookte Eendenborstfilet 

Geserveerd met een sinaas-
appel/Cointreau-saus.

Broodje Wildburger

“Sappige” hamburger van ree 
en wild zwijn (50/50), geserveerd 
op een vers broodje met wilde 
spinazie en “getopt” met een 
cranberrysaus en gefruite uitjes.

Rode Koolsalade 

Dun gesneden kool met fris- 
zure appel, rozijnen, walnoten en 
gerookt spek met een dressing 
van witte wijn en kaneel.

Als de maag 
vol is, wordt het 

hart vrolijk! 

Kosten
Prijs per persoon  

(vanaf circa 75 personen) 
bedraagt €30,-

Servies 
Voor dit menu hebben  

wij een bord van palmblad 
en bestek van berken-

hout geselecteerd (€1,50 
pp). Dit is fair trade gepro-

duceerd en ecologisch 
verantwoord. Alles kan 

dus in de biobak! 

Indien gewenst kan ook 
worden gekozen voor 
bord van palmblad en 

steakbestek (€2,50 pp) of 
voor ‘gewone’ borden en 

steakbestek (€3,50 pp).
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WILDMENU

Dubbel getrokken wildbouillon 

Mooie “rijke” bouillon met 
verse paddenstoelen en krui-
den, op smaak gebracht met 
rode wijn.

Hazenpeper 

Op aardappel/kastanje-puree 
geserveerd.

Gerookte Eendenborstfilet

Geserveerd met een sinaas-
appel/Cointreau-saus.

Wildzwijnmedaillon

Met gegrilde groenten  
groenten van het seizoen  
en cranberrysaus.

Gegrilde Roseval-aardappels 

In de houtoven gegaarde 
 Roseval-aardappeltjes met 
zeezout en rozemarijn.

Kaneelijs 

Geserveerd met peperkoek  
en karamelsaus.

‘People who love 
to eat, are 

always the best’
Julia Child

Kosten
Prijs per persoon  

(vanaf circa 75 personen) 
bedraagt €39,50.

Servies 
Voor dit menu hebben  

wij een bord van palmblad 
en bestek van berken-

hout geselecteerd (€1,50 
pp). Dit is fair trade gepro-

duceerd en ecologisch 
verantwoord. Alles kan 

dus in de biobak! 

Indien gewenst kan ook 
worden gekozen voor 
bord van palmblad en 

steakbestek (€2,50 pp) of 
voor ‘gewone’ borden en 

steakbestek (€3,50 pp).
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“Scary” Soup 

Huisgemaakte soep van vers 
gerookte pompoen geserveerd 
in “retro” soepkommen met 
verse kruiden en een weinig 
room.

“Zombi” Salad 

Potatosalad van rozevalaard-
appels, zilverui, augurk en verse 
kruiden.

“Killer” Coleslaw 

Fris aangemaakte koolsalade 
met walnoot.

Chickenwings “Inferno” 

Heerlijk pittige kipkluifjes, 
fingerlicking good!

Hexenburger 

“Bob” burger op een vers brood-
je met frisse sla “getopt” met 
een “bloody” heksensalsa (rode 
paprika, rode ui, rode peper).

“Skeleton” Ribs 

Tot op het bot gegaarde spare-
ribs, voor het serveren gelakt 
met honing/whisky-marinade.

Pink Devil

Warm gerookte zalmzijde: De 
zalm wordt ter plekke gerookt 
en aangekleed met een over-
heerlijke jas van soja, gember en 
citroen

“Devils” Dessert 

Heerlijke huisgebakken 
 Brownie uit de smoker met 
een bolletje vanille ijs

Ambachtelijk stokbrood  
en sauzen.

No trick, 
a real treat! 

Kosten
Prijs per persoon  

(vanaf circa 75 personen) 
bedraagt €34,-.

Servies 
Voor dit menu hebben  
wij een bord van palm-

blad en bestek van 
berkenhout geselecteerd 
(€1,50 pp). Dit is fair trade 

geproduceerd en 
ecologisch 

verantwoord. 
Alles kan dus in 

de biobak! 

Indien gewenst 
kan ook worden 

gekozen voor 
bord van palm-
blad en steak-

bestek (€2,50 pp) 
of voor ‘gewone’ 

borden en 
steakbestek 
(€3,50 pp).

HALLOWEENMENU
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Ook een 
thema feest 

organiseren met 
bijbehorende 
aankleding? 

Wij denken graag 
met u mee
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VEGA / VEGAN BBQ
Voor de echte vegetariërs of veganisten.

Voor 
aangemelde 

vega’s maken we 
in overleg een 
keuze uit deze 

items.

Gevulde Portobello

Een heerlijk gegrilde portobello gevuld met gorgonzola, 
 pijnboom pitten en honing. — Vegetarisch

Broodje Vega/Vegan burger

Op een mooi, vers hamburgerbroodje een vega/vegan burger met frisse 
sla, cheddarkaas, gebakken uitjes en home-made BBQ-saus.  
— Vegetarisch /Veganistisch

Wrap du vegan

Bietenwrap gevuld met humus, frisse sla, gekruide falafel,  
paprika en venkel — Veganistisch

‘Fooled Pork Paprika’

Een gevulde gegrilde paprika, waarbij we de Pulled Pork vervangen 
door de Aziatische Jackfruit. Vegan BBQ! — Veganistisch
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WINTER-BBQ 
HOT CHOC ‘N GLÜH

Lekker om een Winter BBQ mee te beginnen.

Hot Choc

Huisgemaakte warme chocomelk, 
voor de liefhebber met scheutje rum!
€2,50 per persoon (minimaal 50 porties)

Glüh

Traditionele Glühwein, natuurlijk met kaneel,  
sinaasappel en kruidnagel.
€2,50 per persoon (minimaal 50 porties)

Voor een goed 
begin van uw 
Winter BBQ!

Kosten
De genoemde prijs is per 
persoon bij afname van 

minimaal 50 porties én in 
combinatie met een van 

onze andere menu’s!



DÉ BBQ CATERAAR VAN NEDERLAND & BELGIË
WWW.GRILLNSMOKE.NL

DESSERTS
Last but not least

Kaneelijs

Geserveerd met peperkoek
en karamelsaus. €6,50 per persoon.

Warme Brownie

Heerlijke huisgebakken Brownie 
uit de smoker met een bolletje
vanille ijs. €3,50 per persoon.

Warme Stoofperen

Geserveerd met een lekker 
bolletje schepijs.
€6,50 per persoon.

Seizoen Special 

Gegrilde donut passend belegd 
bij het seizoen.
€3,50 per persoon. Wie lekker is, 

krijgt zoets...
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Aantekeningen

Niet vergeten:

Menufavorieten:

Uitzoeken:
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CONTACT

Ons adres:

Ondernemingsweg 8
2404 HN 
Alphen aan den Rijn

info@grillnsmoke.nl 
+31 (0) 172 750 771

Volg ons op 
social media om op 
de hoogte te blijven 

van al onze 
avonturen

Een feestje blijft maatwerk, neem gerust contact met ons  
op om de voor jullie specifieke wensen door te nemen.


