
Er gaat niets boven de geur en de warmte van knisperend houtvuur.
Combineer dat met de lekkerste winterse gerechten, low and slow
bereid op grote BBQ smokers. Dan heb je een winter BBQ zoals wij
dat het liefste doen! Natuurlijk met de uitstraling en gastvrijheid van
Big Boys, volledig verzorgd door onze BBQ chefs. Winter is coming! 

 

BIG BOYS WINTER BBQ



Alle gerechten worden in het zicht bereid en gepresenteerd door onze BBQ
chef’s. Volledig verzorgd inclusief een buitenkeukensetting met open vuur

(wanneer mogelijk) en bijpassende aankleding.  
 

Grill gerechten 
 

 Cheddar Jalapeno worst  
 Onze favoriete BBQ worst, gevuld met cheddar kaas en Jalapeno pepers. 

 
 Smoked Beef Stew 

 Gerookte sukadestukken als basis voor een top stoofpot uit de Dutch Oven. 
 

 Cajun Style Chicken 
 Botermalse kippendij, in zijn geheel geroosterd met onze eigen Cajun spices. 

 
 Buikspek 

 Eén van onze signatures: 12 uur op appelhout gerookt en gegaard buikspek!  
 

 Schweinaxe 
 Gerookte mini hammetjes, klassieker uit de ski gebieden! Gelakt met honing en 

 whisky BBQ saus! 
 

Bijgerechten 
 

 Big Boys Stamppot  
 Onze favoriete stamppot: boerenkool met sambal badjak!  

 Coleslaw 
 Klassieke koolsalade, maar nu van rode kool en rode ui! 

 Roasted Veggie Salad 
 Grove, geroosterde winterse groenten als basis voor een salade.  

 Pasta salade Tartufo 
 Pastasalade aangemaakt met truffel. 

 Corn on the Cob 
 Licht zoete, geroosterde maiskolfjes 

 
Brood en sauzen 

 
 Geroosterde broden 

 Whisky BBQ saus 
 Aioli 

 Kruidenboter 
 Chutney van ananas en fivespice

 
 
 
 
 
 

WINTER BBQLIVE COOKING BBQ
CLASSIC WINTER BUFFET



 Alle gerechten worden in het zicht bereid en gepresenteerd door onze BBQ
chef’s. Volledig verzorgd inclusief een buitenkeukensetting met open vuur

(wanneer mogelijk) en bijpassende aankleding.  
 

Grill gerechten 
 

 Bavette Steak 
 Toch wel onze favoriete biefstuk: Bavette. Uit de flank van het rund, mooi dooraderd

met vet, perfect gegrilld op de BBQ. 
 

 Smoked Beef Stew 
 Gerookte sukadestukken als basis voor een top stoofpot uit de Dutch Oven. 

 
 Buikspek 

 Eén van onze signatures: 12 uur op appelhout gerookt en gegaard buikspek!  
 

 Zalmzijde  
 Licht gerookt en afgelakt met een Gravad Lax Whisky lak! 

 
 Spare Ribs Cranberry Glaze 

 Onze eigen ribs, maar nu geglaceerd met een kruidige, zoete cranberry glaze.  
 

Bijgerechten 
 

 Big Boys Stamppot  
 Onze favoriete stamppot: boerenkool met sambal badjak!  

 Coleslaw 
 Klassieke koolsalade, maar nu van rode kool en rode ui! 

 Roasted Veggie Salad 
 Grove, geroosterde winterse groenten als basis voor een salade.  

 Pasta salade Tartufo 
 Pastasalade aangemaakt met truffel. 

 Corn on the Cob 
 Licht zoete, geroosterde maiskolfjes 

 
Brood en sauzen 

  
 Geroosterde broden 

 Whisky BBQ saus 
 Aioli 

 Kruidenboter 
 Chutney van ananas

 
 
 
 
 
 
 

LIVE COOKING BBQ
SIGNATURE WINTER BUFFET



  Alle gerechten worden in het zicht bereid en gepresenteerd door onze BBQ
chef’s. Volledig verzorgd inclusief een buitenkeukensetting met open vuur

(wanneer mogelijk) en bijpassende aankleding.  
 

Grill gerechten 
 

 Bavette Steak 
 Toch wel onze favoriete biefstuk: Bavette. Uit de flank van het rund, mooi  dooraderd

met vet, perfect gegrilld op de BBQ. 
 

 Shortrib 
 BBQ topper voor échte liefhebbers: runderribben, 16 uur lang gegaard, zodat ze  van

het indrukwekkende bot afvallen. Wat een feest! 
 

 Zalmzijde  
 Licht gerookt en afgelakt met een Gravad Lax Whisky Glaze! 

 
 Gamba Ajillo   

 Grote black tiger gamba’s, zacht gegaard in knoflookolie 
 

 Spare Ribs Cranberry Glaze 
 Onze eigen ribs, maar nu geglaceerd met een kruidige, zoete cranberry glaze.  

 
 Buikspek 

 Eén van onze signatures: 12 uur op appelhout gerookt en gegaard buikspek!  
 

Bijgerechten 
 

 Big Boys Stamppot  
 Onze favoriete stamppot: boerenkool met sambal badjak!  

 Coleslaw 
 Klassieke koolsalade, maar nu van rode kool en rode ui! 

 Roasted Veggie Salad 
 Grove, geroosterde winterse groenten als basis voor een salade.  

 Pasta salade Tartufo 
 Pastasalade aangemaakt met truffel. 

 Corn on the Cob 
 Licht zoete, geroosterde maiskolfjes 

 

Brood en sauzen 
 

 Geroosterde broden 
 Whisky BBQ saus 

 Aioli 
 Kruidenboter 

 Chutney van ananas

LIVE COOKING BBQ
SUPREME WINTER BUFFET



Dat er meer kan dan shashlicks van de BBQ, dat weten we allang. Maar dat
we ook de allerlekkerste soepen van de BBQ toveren, dat willen we je graag
laten zien! Geserveerd vanuit een driepoot op open vuur, in grote mokken om

je op te warmen na een stevige winterwandeling of als starter van een
wonderlijke Winter BBQ! 

 
 

 Big Boys Wood Fire Soup  
 Een waanzinnig smaakknaller: op basis van gerookte runderbouillon maken we  een

licht gebonden soep met cheddar worst, buikspek, stoofvlees en heel veel 
 verschillende geroosterde groenten, bonen en kruiden. Natuurlijk gestookt op 

 houtvuur! Niet te doen lekker!  
 
 

Snert!
 Authentiek, maar dan op onze manier: een dunnere erwtenbouillon met zacht 

 gegaard buikspek, BBQ worst en gepofte prei. Topper! 
 
 

 Kreeftensoep
 Wat is er mooier dan een diepe, intense kreeftenbouillon, met geroosterde  gamba’s,

verschillende soorten vis en groenten van de BBQ! 
 

WINTER BBQ UPGRADES
WINTERSE SOEPEN



Afsluiten met weelderig zoet met een twist naar de grill en het open vuur. De
diepe smaken van de BBQ komen perfect tot hun recht in de zoete creaties

van onze grillmasters. De volgende te gekke desserts komen uit onze smokers. 
 

 Roasted Fruit Crumble 
 Appel, perzik, ananas en eigenlijk alles wat verkrijgbaar is, wordt gepoft en

geroosterd en op smaak gemaakt met rozemarijn, vanille en karamel. Vervolgens
gebakken tot een taart op de grill met crumble deeg en geserveerd met lobbige

slagroom. 
 

 Karamel Bread ’n Butter
 De geliefde broodtaart van onze chef Roy! Deze keer op smaak gemaakt met verse,

licht gezouten karamel en gepresenteerd met slagroom. 
 

 BBQ Brownie
 Wow, een chocolade brownie met noten van de BBQ, geserveerd met een mousse van
nutella en nog meer chocolade! Je kunt niet genoeg chocolade gebruiken, vinden wij

:). 
 

 Alles alles alleeeeeeeees 
 Je wil alles. Snappen we, dat willen wij ook. We maken van bovenstaande desserts

een live cooking buffetopstelling en kleden het aan met nog meer chocolade, karamel,
room, fruit, alles alles alles! 

 
 

WINTER BBQ UPGRADES
WINTERSE DESSERTS



Liefhebber van wild? Wij ook! Voeg een wildgerecht toe! Kleine meerprijs,
grote blijdschap bij wildliefhebbers.  

 
 Pulled Boar

 Pulled Pork, maar dan van wild zwijn! Afgemaakt met wildfond en cranberry jam. 
 

 Hazenpeper
 Ja, kunnen we ook! Op onze eigen manier: eerst gerookt, daarna gestoofd in de 

 Dutch Oven. 
 

 Hertenbiefstuk
 Nieuw Zeelands hertenfilet, knalrood gegrilld en afgemaakt met alleen zout en 

 peper. Zo mals, smelt op je tong 
 

(maak je geen zorgen over de hoeveelheid eten, we zorgen altijd voor voldoende
eten en doen er alles aan om foodwaste te voorkomen) 

 

WINTER BBQ UPGRADES
WILD


