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BBQ EXPERIENCESmokin’ Gents
Barbecueën is al geruime tijd hot! En daar spelen wij graag op in!
Onze crew van de Smokin’ Gents BBQ bestaat uit fanatieke 
Grill- en Pitmasters die hun hand niet omdraaien voor het betere 
BBQ werk. Bij de Gents is het werken met mooie producten 
(liefst biologisch en altijd met Beter Leven keurmerk) een must 
en wordt er geen BBQ techniek geschuwd.

Zo is hun beroemde Pulled Pork een fantastisch voorbeeld van de 
Low & Slow BBQ techniek gezien deze maar liefst 14 uur op een 
lage temperatuur gerookt is op onze robuuste Smoker! 
De Picanha (runderstaartstuk) zal mensen verrassen. 
Dat ‘werkvlees’ zó mals kan zijn! Laat je verder verrassen door de 
rechtstreeks in het vuur gegaarde ‘Split Second’ of de live 
gerookte ‘Smoked Salmon’ een hele zalmzijde op Cederhout.

Kiest u voor de Smokin’ Gents BBQ dan kiest u voor een spektakel 
en een BBQ die u nog niet eerder heeft meegemaakt. 
Daarnaast is ook de uitrusting imposant te noemen. Er zal een 
heuse BBQ stand opgebouwd worden op locatie waar de 
gerechten live voor de ogen van uw gasten worden bereid.

Why us?
• Een Live BBQ Experience door gespecialiseerde & 
 ervaren pittmasters.
• Kwalitatieve, (h)eerlijke producten met aandacht voor 
 duurzaamheid & Beter Leven.
• Onderscheidende gerechten met een sfeermakende
 presentatie.
• Alleen BBQ experience of een full service aanpak, 
 het is allemaal mogelijk.

What we do!
• Catering partijen voor bedrijven en particulieren 
 vanaf 20 personen
• Culinaire aanvulling op festivals, concerten, 
 sportevents en events
• BBQ workshops op locatie of bij onze homebase 
 van de Heeren van Driebergen
• Het uit handen nemen van de organisatie van het gehele   
 event. U vraagt, wij draaien!
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onze bbq conceptenEen beleving op zich!
BBQ Basics
Het Shared dining concept van de Smoking’ Gents. De gerechten 
worden geserveerd op lange teakhouten planken, zodat iedereen 
kan pakken waar hij/zij zin in heeft. Uiteraard worden de planken 
meermaals aangevuld.

BBQ Walkin’ Dinner
Een ongedwongen manier van dineren, een Walkin’ Dinner! 
Kleine BBQ gerechten die worden uitgeserveerd op handzame 
afbreekbare bamboe disposables, want ook wij stoere mannen 
dragen graag een steentje bij aan een gezonde natuur. 
De gerechten worden live bereid en uitgeserveerd door onze 
toppers van de bediening.

BBQ Finger Food
Een verrassing voor al uw gasten voor uw feest of borrel.
Heerlijke op de BBQ bereidde finger food hapjes. Live bereid voor 
de ogen van uw gasten, meer beleving is er niet, en de fingerfood 
hapjes zijn ook nog eens een culinair BBQ hoogstandje! 

BBQ Foodcourt
Wij creëren een festival style voor je! Alle gerechten geserveerd 
in streetfood style, lekker ongedwongen met stands als “The Big 
Veggie BBQ”, “The Butchery” en “Fish’n Grill is er voor ieder wat 
wils. Ideaal voor grote bruiloften of bedrijfsevenementen. 
Wij creëren graag met jou je eigen foodfestival.

Just BBQ
Soms hoef je niet uit te pakken en is Just BBQ al good enough! 
Een van onze BBQ pitmasters zal gaan vlammen voor jullie met 
simpele maar altijd heerlijke bbq gerechten. Een bbq concept 
voor de grote eters die gewoonweg houden van lekker vlees.

Winter BBQ
Laat je opwarmen door onze kamado’s, want ook in de wintertijd 
blijven onze BBQ’s nog steeds hot. Heerlijke winterse gerechten 
van de BBQ en als toevoeging op het concept is het ook mogelijk 
de chef een handje te helpen in de keuken, we maken er gewoon 
een mini workshop van! Wij zullen zorgen voor voldoende 
Gluhwein en warme chocolademelk. 



BBQ BASICS
Kiest u voor de Smokin’ Gents BBQ Basics dan kiest u voor een echt 
spektakel. Een BBQ die u nog niet eerder heeft meegemaakt. We hanteren 
hierbij het “Shared Dining” principe. De gerechten worden hierbij geserveerd 
op lange Teakhouten planken, zodat iedereen kan uitkiezen waar hij/zij zin in 
heeft. De planken worden meermaals aangevuld met nieuwe gerechten die 
u samen met ons heeft uitgekozen. We hebben een standaard BBQ Basics 
pakket samengesteld dat aangevuld en /of gewisseld kan worden met onze 
BBQ extensions (bijgerechten die extra kunnen worden toegevoegd). 

Check ons Smokin’ Gents BBQ menu 
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BBQ basics menu

Smoked carpaccio
dungesneden gerookte ossenhaas van de BBQ • parmezaan • pesto

Run Forrest run Gamba’s
 spiesjes • French garden gemarineerde gamba’s 

Chicken Skewers
spies • grove stukken gemarineerde kippendij

Signature Dish Pulled Pork
14 uur langzaam gegaarde procureur van kruidenvarken op een Mini Brioche Bun

Reverse Seared Low & Slow Picanha
runder staartstuk

Caribbean Pineapple dessert
gemarineerde annanas in rum • vanille ijs

* BBQ Basics wordt geserveerd op teakhouten planken. 

Het is mogelijk om een sidetable met een saladbar (3 verschillende salades) 

en brood met dips bij te bestellen.  (€ 2,50 p.p extra). 

* Het BBQ Basics menu kan worden uitgebreid met BBQ extended gerechten, 

tevens is er de mogelijkheid om het menu naar wens aan te passen. 

Vanaf 20 personen te boeken€35.50 p.p. excl. btw
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BBQ WALKIN’ DINER
Tijdens het BBQ Walkin’ Dinner bieden wij u een extra culinaire beleving.  
In tegenstelling tot onze BBQ Basics waar diverse gerechten op grote 
planken aan tafel worden uitgeserveerd, zullen bij het BBQ Walkin’ Dinner 
dezelfde gerechten live voor u worden bereid en op handzame afbreekbare 
bamboe disposables, bakjes en / of spiesjes van rietsuiker worden 
uitgeserveerd.  U voorkomt hiermee een standaard “zit” diner en biedt uw 
gasten op een ongedwongen manier precies dezelfde gerechten.  Dit zorgt 
voor een aangename en flexibele sfeer. We hebben een BBQ Walkin’ Dinner 
pakket samengesteld welke aangevuld kan worden met onze verschillende 
BBQ Extensions (bijgerechten die extra kunnen worden toegevoegd). 

Check ons Smokin’ Gents BBQ menu
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BBQ Walkin’ Dinner

Smoked carpaccio
dungesneden gerookte ossenhaas van de BBQ • parmezaan • pesto

Run Forrest run Gamba’s
 spiesjes • French garden gemarineerde gamba’s 

Chicken Skewers
spies • grove stukken gemarineerde kippendij

Signature Dish Pulled Pork
14 uur langzaam gegaarde procureur van kruidenvarken op een Mini Brioche Bun

Reverse Seared Low & Slow Picanha
runder staartstuk

Caribbean Pineapple dessert
gemarineerde annanas in rum • vanille ijs

* BBQ Walkin’ dinner wordt geserveerd vanuit handzame afbreekbare disposables. 

Bijgerechten zoals salades en brood zijn niet inbegrepen. Het is echt mogelijk om een 

sidetable met bijgerechten bij te bestellen  (€ 2,50 p.p extra). 

* Het BBQ Walkin’ dinner menu kan worden uitgebreid met BBQ extended gerechten, 

tevens is er de mogelijkheid om het menu naar wens aan te passen.
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Vanaf 20 personen te boeken€35.50 p.p. excl. btw



kidz BBQ
Voor de kleinste onder ons hebben wij tevens een aangepast 

kindermenu, (<12 jaar). Natuurlijk zullen de kidz ook wat mee smikkelen van 
de volwassenen maar speciaal voor hen maakt de pittmaster speciaal een 

Kidz BBQ gerecht, tevens hoort er als afsluiter natuurlijk een heerlijk 
kinderijsje bij!

Een mooie BBQ experience voor de kidz!
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€15.00 excl. btw
per kind onder de 12 jaar
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mini kidz burger
met zoete aardappe frites

KIDZ DESSERT

Fish
grilled suf & turf   €4.00
vispakket van zeewolf met bacon en zongedroogde tomaatjes

run forrest run gamba’s  €3.50
spies met french garden gemarineerde gamba’s

smoked salmon    €4.50
op cederhout gerookt met Ras el Hanout en 
Maple Sirup gemarineerd

oister maniacs    €4.50
op de BBQ gegrilde oesters. Zo heb je ze nog nooit gegeten
(per stuk)

Meat
beercan chicken   €4.50
op bier (desperados) gegaarde hele kip

broiche met runder slider  €3.00
van MRIJ met bosui en truffelmayo

chicken skewers   €2.50
spies met grove stukken gemarineerde kippendijen

picanha    €3.50
reserve seared low & slow runderstaartstuk

rib-eye chimichurri   €5.00
in zijn geheel gebraden met spicey chimichurri saus

signature dish pulled pork  €3.00
14 uur gegaarde procureur van kruidenvarken
op mini bun

split second sukade   €5.00
een sukade steak van graangevoerd rund

spare-ribs van kruidenvarken  €3.50
5 uur langzaam gegaard, Sweet’n Sticky of 
Taj Mahal Spices

smoked carpacio   €3.00
dungesneden gerookte ossenhaas van de BBQ met 
parmezaan en pesto

EXTENDED BBQ 
GERECHTEN
Veggie
fire from the bbq   €3.50
gegrilde pittige jalapeno met salty bacon 
en roomkaas

filled portobello   €3.00
gevuld met blauwaderkaas

oostenrijkse flammkuchen  €2.00
met creme fraiche, rode uit en feta kaas

Dessert
caribean pineapple party  €2.50
in rum gemarineerde ananas van de BBQ met 
vanille ijs

tropical watermelon sugar  €2.50
gegrilde watermeloen van de BBQ met bosbessenijs

* Prijzen van de extended gerechten zijn gebaseerd op 
toevoeging van een bestaand BBQ menu



BBQ FINGER FOOD
Kiest u voor de Smokin’ Gents Finger Food dan kiest u voor een sfeervol 
spektakel bij uw feest waarbij u niet uw standaard borrelhapjes 
uitserveert, maar uw gasten verrast met heerlijke op de BBQ bereidde finger 
food hapjes. Er wordt hierbij een echte vuurplaats opgezet waar de diverse 
finger food hapjes live bereid en in handzame afbreekbare bamboe 
disposables, bakjes of spiesjes uitgeserveerd worden, want ondanks dat wij 
stoere mannen zijn, dragen ook wij ons steentje bij! De finger food hapjes die 
u samen met ons heeft uitgekozen worden gedurende uw feest 
uitgeserveerd door ons bedienend personeel. We hebben een standaard 
BBQ Finger Food pakket samengesteld die aangevuld en /of gewisseld kan 
worden met onze BBQ Extensions (bijgerechten die extra kunnen 
worden toegevoegd). 

Check ons Smokin’ Gents Finger food menu
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Vanaf 30 personen te boeken€24.50 p.p. excl. btw

BBQ FINGER FOOD menu

Chicken Skewers
spies met grove stukken gemarineerde kippendij • 

geroosterde sesam dressing

Brioche met mini Runder Slider van MRIJ
met bosui • truffelmayo

Reverse Seared Low & Slow Picanha
rechtstreeks op het vuur gegaarde bavette • meer oer wordt het niet

 met grof zeezout • vier seizoenen peper

Caveman Style Bavette
live op cederhouten planken gerookte zalm met Ras al Hanout

 • Maple Sirup geserveerd op Japanse Wakame salade

* BBQ Finger Food wordt geserveerd vanuit handzame afbreekbare disposables. 

* Het BBQ Finger Food menu kan worden uitgebreid met BBQ extended gerechten, 

tevens is er de mogelijkheid om het menu naar wens aan te passen.
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BBQ FOODCOURT
Tijdens de BBQ Food Court creëren wij in festival style verschillende stands 
waar men gerechtjes kan halen. Allen geserveerd in streetfood style, dus 
lekker ongedwongen. Met de stands “The Big Veggie BBQ”, “The Butchery” 
en “Fish ‘n Grill”  is er voor ieder wat wils. Ideaal voor een bedrijfsevent of een 
groot feest. Nodig uw gasten uit op uw eigen Food Festival!

Check ons Smokin’ Gents BBQ menu
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Hoe werkt het?!
Elke gast ontvangt 9 munten om een heerlijk gerechtje 

af te halen bij één van de stands.
(3 gerechten per gast per stand, de gasten kunnen uit vier 

gerechten kiezen voor het echte streetfood effect)

Naar wens kunnen wij de food court nog meer voor u 
aankleden qua look and feel! Tevens kunnen wij u 
helpen met het verzorgen van zitgelegenheden. 

Daarnaast zouden wij ook een stand kunnen toevoegen 
voor dranken. Kortom wij kunnen alles uit handen nemen.
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Vanaf 40 personen te boeken€39.50 p.p. excl. btw

type stands

The Big Veggie BBQ
Gevulde portabello • sweet puffed potato • 

sweet corn with spiced pop corn • smoked mac and cheese muffin

The Butchery
signature dish pulled pork • reverse seared low & slow picanha • 

chicken skewers • sliders van MRIJ met bosui

Fish and Grill
Smoked salmon • run forrest run gamba’s • 

grilled surf and turf • fish of the day



JUST BBQ
Kiest u voor de Smokin’ Gents Just BBQ dan kiest u alsnog voor een 
spektakel. De vuurplaats wordt groots opgebouwd. De gerechten worden 
LIVE  bereid door onze pittmaster.  Men kan in 2 verschillende rondes komen 
afhalen bij de bbq vuurplaats.  Daarnaast kan men van de sidetable 
onbeperkt brood en dips afhalen.

Een echte aanrader!
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JUST BBQ menu

MRIJ mini burger
1 mini burger van MRIJ.

Run Forrest run Gamba’s
 spiesjes • French garden gemarineerde gamba’s 

Chicken Skewers
spies • grove stukken gemarineerde kippendij

Signature Dish Pulled Pork
14 uur langzaam gegaarde procureur van kruidenvarken op een 

Mini Brioche Bun

* Just BBQ wordt geserveerd vanuit de pitplaats. Bijgerechten zoals salades en 

brood zijn niet inbegrepen. Het is echter mogelijk om een sidetable met bijgerechten 

bij te bestellen  (€ 2,50 p.p extra). 

* Het Just BBQ menu kan worden uitgebreid naar uw wens.
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Vanaf 30 personen te boeken€25.50 p.p. excl. btw



WINTER BBQ
De Winter BBQ is speciaal voor de koude dagen. Trek je handschoenen en 
warme jas aan en wees goed gemutst! Laat je opwarmen door onze 
kamado’s, want ook in de wintertijd blijft de BBQ nog steeds hot! Tijdens 
de Winter BBQ Worden diverse gerechten bereid die op zowel de BBQ Basics 
als de BBQ Walking Dinner manier kunnen worden uitgeserveerd. Als extra 
toevoeging kunt u tijdens de Winter BBQ een workshop toevoegen, 
waarbij u en uw gasten onze pitmaster zullen helpen bij het bereiden van 
onder andere moinkballs en het maken van homemade worsten. 
Natuurlijk zullen wij tijdens dit diner de warme chocolademelk en glühwein 
niet achterwegen laten.  We hebben een Winter BBQ pakket samengesteld 
welke aangevuld kan worden met onze verschillende BBQ Extensions 
(bijgerechten die extra kunnen worden toegevoegd). 
Welcome into BBQ winter wonderland!

Check ons Smokin’ Gents winter BBQ menu
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Winter BBQ MENU

homemade gemaakte Worsten
met het recept van onze chef

Signature Dish Pulled Pork
14 uur langzaam gegaarde procureur van kruidenvarken

Gelakte Kippendijen
spies • grove stukken gemarineerde kippendij

Reverse Seared Low & Slow Picanha
runder staartstuk

Moink Balls
indirect gegaarde gehakballetjes van de bbq

Caveman Style gegrilde Jodenhaas
direct vanuit de kolen

* Bijgerechten zoals salades en brood zijn niet inbegrepen. Het is echter mogelijk 

om een sidetable met bijgerechten bij te bestellen  (€ 2,50 p.p extra). 

* De Winter BBQ kan tevens interactief gemaakt worden, workshop style, en 

jullie kunnen de PittMasters assisteren met het maken van jullie eigen

worst • moink balls • gelakte kippendijen • caveman style grillen

Interactieve toevoeging +€10,-
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€35.50 p.p. excl. btw
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BBQ additionals 

Barkrukken (43 x 43 cm) Statafels (83 x 83 cm) bar (incl 2 tappunten en spoelbak)koelingen (incl koelbuffet met flessennest)

easy up tenten (verschillende formaten) stretch tenten (verschillende formaten) verlichtingen (verschillende formaten) LIVE MUZIEK (DE HEEREN VAN HET GOEDe LEVEN)

Er zijn tal van mogelijkheden die wij voor u kunnen regelen van onze vaste leveranciers.
Natuurlijk alles in de stijl van uw event! We kunnen alles regelen!

prijs op aanvraag

BIERBANKEN (verschillende formaten)

DJ (WOUTER BOL)



good to know
How we work
Een korte toelichting hoe wij te werk gaan, zodat je niet voor 
verrassingen komt te staan.

Concept
In deze brochure vindt je verschillende concepten waar een keuze 
uit gemaakt kan worden. Het menu kan aangevuld worden met 
BBQ extentions of wellicht kan een gerecht gewisseld worden, 
dit kan echter wel een prijsverandering teweeg brengen.

Offerte aanvragen
Je kunt ten alle tijden een vrijblijvende offerte aanvragen. 
Hiervoor ontvangen wij graag het verwachtte aantal personen, 
de datum en tijdstippen én de locatie van het evenement.

Aantal gasten en dieetwensen
Graag ontvangen wij uiterlijk een week voor de reserveringsdatum 
het definitieve aantal personen en de dieetwensen/allergenen. 
Mocht dit eerder bekend zijn aarzel dan niet om het alvast door te 
geven, dan kunnen wij nog beter inspelen op de wensen.

Aanvang op locatie
Wij zijn ongeveer 2 uur voor aanvang van de gasten aanwezig om 
de vuurplaats op te bouwen en de eerste culinaire 
voorbereidingen te doen. In samenspraak met de organisator 
wordt de plek van de vuurplaats besproken.

Servies
Het servies en/of de handzame afbreekbare bamboe disposables 
zijn bij de foodprijs inbegrepen. Er zijn tal van mogelijkheden die 
wij voor u kunnen regelen bij onze vaste leverancier.
Natuurlijk alles in de stijl van uw event!

Extra costs
KM vergoeding
Wij bereken voor onze cateringklussen een KM vergoeding van 
0,90 cent excl 21% BTW per gereden km.

Opbouw en startkosten
Wij bereken opbouw/start kosten van 100 euro excl 21% BTW.
Voor grote events van meer dan 60 personen is dit 200 euro 
excl 21% BTW.

Personeelskosten
De inzet van de BBQ-pitmasters zijn altijd bij de prijs inbegrepen. 
De inzet van bediening hangt af van de aantallen per partij en het 
gewenste concept.De prijs voor een bedienings medewerker los te 
boeken (bijv bij dranken in eigen beheer) bedraagt 27,50 per uur 
excl 21% BTW.

Smoking’ Gents by De Heeren van Driebergen
Traaij 102a 
3971 GS Driebergen- Rijsenburg

Tel: 030 - 82 01 287
Email: info@deheerenvandriebergen.nl
www.deheerenvandriebergen.nl

* Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van 
toepassing.

contact usJust call us maybe?
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follow us                      @deheerenvandriebergen


