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Met trots presenteren wij ons eerste echte barbecue 
inspiratiemagazine. 

De zomer staat weer voor de deur en dan is het heerlijk 
om te barbecuen! Bij een beetje lekker weer is al snel half 

Nederland in de stemming om te barbecuen. En dat snappen 
wij. Barbecuen is super lekker en bovendien enorm gezellig.

Wist je dat er van alles mogelijk is op de barbecue? Er hoeft 
echt niet alleen maar vlees op de barbecue. Er zijn ook tal van 

recepten met heerlijke groenten, vis en zelfs nagerechten 
die je eenvoudig op de barbecue bereidt! Wij hebben een 
aantal inspirerende recepten met de lekkerste producten 

op een rijtje gezet. Je kunt deze recepten natuurlijk ook zelf 
gebruiken ter inspiratie bij de verkoop. 

We hopen dat je hier dan ook inspiratie en ideeën uithaalt 
waar je jouw klanten mee kan verrassen en verwennen. 

Mocht je nog vragen hebben of ideeën willen delen of 
bespreken, neem dan zeker contact met ons op!

Veel barbecueplezier namens het hele team van Voets 
Specialiteiten!



Ingrediënten:

•	 spare-ribs (eventueel voorgegaard)

•	 Hollandse aardbeien

•	 Hollandse appels

•	 Hollandse peren

•	 Smaakgeheimen BBQ Toppingsaus Smokey

•	 Smaakgeheimen BBQ Toppingsaus Jalapeño

•	 zeezout

•	 eetbare viooltjes

Benodigdheden:

•	 barbecue

•	 metalen plateau

•	 ondiep, metalen pannetje

•	 snijplank

•	 mes

•	 barbecuetang/spatel

BBQ Topping Smokey 
Artikelnummer: 2307

Smaakgeheimen

BBQ Topping Jalapeño 
Artikelnummer: 23034 



Spare-ribs met Hollands fruit
Spare-ribs doen het altijd goed op de barbecue. Met deze sauzen van  
Smaakgeheimen en wat Hollands fruit geef je een heerlijke twist aan  
spare-ribs!

Bereidingswijze

Kwast de voorgegaarde spare-ribs in met de  
BBQ Toppingsaus Smokey. Snijd ondertussen de 
appels en peren in partjes en halveer de  
aardbeien.

Strooi wat zout over de spare-ribs en bak ze rustig 
gaar op de barbecue op ongeveer 220°C in zo’n 
20 minuten. Zet vervolgens een pannetje op het 
barbecuerooster en bak de appels, peren en  
aardbeien kort aan. Blus het fruit nog af met de 
BBQ Toppingsaus Smokey.

Serveer de spare-ribs met het gegrilde fruit en top 
af met de BBQ Toppingsaus Jalapeño. Garneer 
eventueel met eetbare viooltjes voor een  
verrassend effect. 
 
Geniet ervan!
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Groentefeest 

Wil je eens wat groenten of een vegetarisch recept 
op de barbecue? Dan is dit groentefeest wat voor jou! 
Makkelijk om te bereiden en super lekker.

Bereidingswijze

Kruid het (vegetarisch) gehakt met zout en BBQ  
Toppingsaus	Pittige	Knoflook.	Snijd	het	kapje	van	de	
paprika af en haal de zaadlijsten eruit. Vul de paprika 
met het gehakt en laat deze garen op de barbecue.

Dresseer de maïskolven met de Dressing Kruiden  
Honing en een snufje zeezout. Leg ze op de barbecue 
en laat ze grillen totdat ze een mooi geroosterde kleur 
hebben. Leg vervolgens de boerenkaas op de maïs en 
laat deze smelten. Grill ondertussen ook kort de little 
gem aan op de barbecue.

Serveer de maïskolven met de BBQ Toppingsaus  
Knoflook	Citroen,	samen	met	wat	tortilla	chips	en	de	
little gem. Top de gevulde paprika af met de BBQ  
Toppingsaus Sweet Chili en eventueel wat pepertjes 
voor de liefhebber.

Eet smakelijk!

Ingrediënten:

•	 6 maïskolven

•	 250 gr (vegetarisch) gehakt 

•	 6 rode paprika’s

•	 2 stronken little gem

•	 boerenkaas

•	 tortilla chips

•	 Smaakgeheimen Dressing  
Kruiden Honing

•	 Smaakgeheimen BBQ Topping 
Pittige	Knoflook

•	 Smaakgeheimen BBQ Topping 
Knoflook	Citroen

•	 Smaakgeheimen BBQ Topping 
Sweet Chili

•	 zeezout
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Meer van Smaakgeheimen
Behalve de BBQ Topping Smokey en BBQ Topping Jalapeño heeft  
Smaakgeheimen nog meer heerlijke BBQ Toppings. Daarnaast zijn er ook nog  
verschillende heerlijke dressings, waarmee je iedere salade tot een feestje maakt! 
Wist je dat deze sauzen en dressings alleen maar natuurlijke geur-, kleur-, en  
smaakstoffen bevatten? 

BBQ Topping Kerrie 
Artikelnummer: 2306

BBQ Topping Pittige  
Knoflook 

Artikelnummer: 2308

BBQ Topping Ras el  
Hanout  

Artikelnummer: 2304

Vinaigrette Pesto 
Artikelnummer: 2212

Dressing Basis 
Artikelnummer: 2213

Dressing Kempische 
Kruiden 

Artikelnummer: 2210

Dressing Zwarte Truffel 
Artikelnummer: 2211

Dressing Mosterd Dille 
Artikelnummer: 2217

Dressing Kruiden Honing 
Artikelnummer: 2214

Dressing Honing Mosterd 
Artikelnummer: 2216

BBQ Toppings

Dressings

BBQ	Knoflook	Citroen 
Artikelnummer: 2305

BBQ Topping Sweet 
Chili 

Artikelnummer: 2302
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Ingrediënten:

•	 12 grote garnalen 

•	 1 rode puntpaprika

•	 1 sinaasappel

•	 2 dl Griekse yoghurt

•	 1	fles	Wijndragers	sinaasappel	rozemarijndressing

•	 1 pot Wijndragers Zwolse mosterd

•	 1 bakje mosterd cress 

•	 1 tak rozemarijn

•	 2	tenen	knoflook

•	 roomboter

•	 olijfolie

•	 peper & zout

De Wijndragers

Zwolse Mosterd 
Artikelnummer: 1124

Sinaasappel Rozemarijn-
dressing 

Artikelnummer: 1185
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Grote garnalen met sinaasappel 
rozemarijndressing
Er zijn vaak veel liefhebbers voor garnalen bij een barbecue. Wist je dat je ze 
super lekker kunt marineren met de producten van de Wijndragers?

Bereidingswijze

Marineer de garnalen in een kom met 2 eetlepels 
Zwolse mosterd, een tak rozemarijn, 2 tenen        
fijngesneden	knoflook,	een	scheut	olijfolie	en	
peper en zout naar smaak. Laat dit gedurende  
2 uur afgedekt in de koeling staan.

Maak de puntpaprika schoon en grill op de  
barbecue. Verwijder daarna de schil en snijd 
de	paprika	in	dunne	reepjes.	Schenk	een	flinke	
scheut sinaasappel rozemarijndressing bij de  
paprikareepjes en laat even staan om in te  
trekken.

Snijd de schil van de sinaasappel en snijd deze 
vervolgens in partjes. Doe de yoghurt in een 
spuitzak met een klein mondje en leg in de  
koeling. Grill de garnalen op een voorverwarmde  
barbecue van ongeveer 200°C beetgaar.

Verdeel de garnalen over de borden. Spuit wat 
yoghurt rondom de garnalen en leg hier de 
partjes sinaasappel en slierten gemarineerde 
paprika tussendoor. Schenk er een beetje  
sinaasappel rozemarijndressing rondom en maak 
het geheel af met wat mosterd cress. 
 
Enjoy!

Tip: Heb je geen spuitzak? 
Gebruik dan een diepvries- 
zakje of boterhamzakje en 
knip daar een hoekje uit. Zo 
heb je een zelfgemaakte 
spuitzak!
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Kippendij met duivelsmosterd
Houd je van heerlijke malse kippendij en van een beetje 
pit? Dan is deze kippendij, gemarineerd met duivelsmosterd 
en met gegrilde little gem een heerlijk recept voor op de 
barbecue.

Bereidingswijze
Meng in een ruime kom 4 eetlepels duivelsmosterd, 1  
eetlepel	sambal,	een	flinke	scheut	olijfolie,	4	fijngehakte	
tenen	knoflook	en	peper	en	zout	naar	smaak.	Wrijf	de	 
kippendijen goed in met de marinade en laat een nacht 
afgedekt in de koeling staan.

Haal de kippendijen uit de marinade en leg ze op een voor-
verwarmde barbecue van ongeveer 150°C. Sluit de deksel 
en draai de kippendijen regelmatig om. Grill de  
kippendijen mooi krokant en gaar tot de kern ongeveer 
75°C heeft bereikt. Laat ze daarna ongeveer 15 minuten 
rusten in aluminium folie.
 
Maak intussen de lente-ui schoon en snijd in ringetjes. 
Maak de little gem schoon, verwijder de buitenste bladeren, 
en snijd eenmaal in lengte door. Smeer ze in met olijfolie  
en peper en zout naar smaak. Grill de little gem op de 
barbecue tot ze een bruine kleur krijgen. Besprenkel ze als 
laatste met citroensap.

Leg alles op een bord of plank, begin met een helft little 
gem en leg hierop een kippendij. Herhaal dit totdat de sla 
en kippendij op zijn en bestrooi het geheel met de  
fijngesneden	lente-ui.	

Eet smakelijk!

Ingrediënten:

•	 600 gr kippendijen

•	 2 little gem slakroppen

•	 1 citroen

•	 1 bos lente-ui

•	 1 pot Wijndragers Duivels-
mosterd

•	 1 pot sambal

•	 4	tenen	knoflook

•	 olijfolie

•	 peper & zout

Tip: gebruik voor dit recept een  
barbecue die een deksel heeft,  
zodat je die kan sluiten.
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Lamsrack met honingtijmsaus
Lamsrack bereiden hoeft niet moeilijk te zijn. Met de 
heerlijke mosterd en dressing van de Wijndragers is het 
op smaak brengen een eitje. Als je daarbij dit recept 
volgt kun je zelf ook super makkelijk lamsrack op de 
barbecue maken!

Bereidingswijze
Maak het lamsrack schoon door de vliezen weg te  
snijden en de botjes schoon te krabben. Veeg de botjes 
na met een droge theedoek. Breng het lamsrack op 
smaak met peper en zout en smeer in met 2 grote lepels 
knoflookmosterd.	Voeg	nog	een	paar	takken	verse	tijm	
en	fijngesnipperde	knoflook	toe	en	laat	het	geheel	in	een	
afgedekte schaal gedurende 4 tot 6 uur marineren.

Maak de maïskolf schoon en blancheer kort in kokend 
water. Leg de maïskolf op aluminiumfolie en voeg een 
flinke	klont	boter	en	peper	en	zout	naar	smaak	toe.	Pak	
de maïskolf goed in en leg op de barbecue.

Snijd de uiteinde van de groene asperges af. Besprenkel 
de asperges met olijfolie, peper en zout.

Haal het lamsrack uit de koeling en verwijder de takken 
tijm,	knoflook	en	overtollige	mosterd.	

Ingrediënten:

•	 1 lamsrack

•	 1	fles	Wijndragers	Mosterd	 
Honing Tijmdressing

•	 1	pot	Wijndragers	Knoflook- 
mosterd

•	 1 maïskolf

•	 1 bos groene asperges

•	 4 takken tijm

•	 2	tenen	knoflook

•	 roomboter

•	 olijfolie

•	 peper & zout
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Leg het lamsrack op een voorverwarmde barbecue van 
ongeveer 175°C met een kernthermometer ingesteld op 
55°C en draai het vlees regelmatig. Grill het lamsrack mooi 
krokant en rosé naar smaak. 

Smeer daarna het lamsrack licht in met mosterd honing  
tijmdressing en laat ongeveer 20 minuten rusten op een 
lage temperatuur. Grill intussen de asperges beetgaar. 

Haal de maïskolf uit het aluminiumfolie en verdeel in vier  
gelijke stukken. Haal het lamsrack van de barbecue en snijd 
het in koteletten. 

Verdeel de asperges en maïs over de borden en leg er twee 
koteletten bovenop. Schenk rondom het geheel een beetje 
mosterd honing tijmdressing. 

Smakelijk!
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Meer van de Wijndragers
De geschiedenis van de Wijndragers begint in 1983 in de gelijknamige toren in de  
karakteristieke binnenstad van Zwolle. In deze toren was in de middeleeuwen het gilde 
der Wijndragers gevestigd, waar de naam vandaan komt. Op deze plek werd de basis 
gelegd voor het ondertussen befaamde assortiment. Hun heerlijke mosterd en  
dressings zijn perfect voor bij de barbecue en eigenlijk lekker iedere maaltijd!

Honingmosterd 
Artikelnummer: 1123

Zwolse mosterd 
Artikelnummer: 1124

Duivelsmosterd 
Artikelnummer: 1121

Knoflookmosterd 
Artikelnummer: 1122

Sinaasappel Rozemarijn-
dressing 

Artikelnummer: 1185

Cadeauverpakking 4 potjes 
Artikelnummer: 1132

Mosterd Honing Tijm-
dressing 

Artikelnummer: 1183

Voor bij de kaas mosterd 
Artikelnummer: 1126

Mosterd-Dillesaus 
Artikelnummer: 1184

Dillemosterd 
Artikelnummer: 1129

Mosterd

Dressings
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Ingrediënten:
Marokkaanse hollandaisesaus

•	 citroensap van 2 citroenen 

•	 4 eidooiers

•	 250 gr boter 

•	 10 gr munt

•	 10 gr koriander

•	 1 tl Natural Spices Habibi 
Veggie

Benodigheden:

•	 gesloten barbecue

•	 metalen plateau

•	 steelpan

•	 garde

•	 snijplank

•	 mes

•	 rasp

•	 lepel

•	 bolzeef

•	 pincet/tang

•	 afdek- of slagersfolie

Natural Spices

Geroosterde bloemkool

•	 olijfolie

•	 Natural Spices Habibi Veggie

•	 ½ bloemkool

•	 50 gr amandelen

•	 30 gr gedroogde abrikoos

Habibi Veggie 
Artikelnummer: 2001
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Benodigheden:

•	 gesloten barbecue

•	 metalen plateau

•	 steelpan

•	 garde

•	 snijplank

•	 mes

•	 rasp

•	 lepel

•	 bolzeef

•	 pincet/tang

•	 afdek- of slagersfolie

Hollandse bloemkool met hollandaisesaus 
Deze Hollandse bloemkool is heerlijk op de barbecue. Super lekker voor  
vegetariërs, maar ook zeker voor mensen die dat niet zijn. Het brengt een  
lekkere variatie naar de barbecue!

Bereidingswijze

Geroosterde bloemkool

Pak de halve bloemkool en leg deze op de  
metalen plaat. Besprenkel deze ruim met  
olijfolie en bestrooi met Habibi Veggie (naar 
smaak). Zorg dat de barbecue ongeveer 200°C 
is. Leg de bloemkool op het plaatje op de  
barbecue en gaar hem in zijn geheel voor  
ongeveer 20 minuten. 

Kneus de amandelen in grove stukjes en  
rooster ze mee met de bloemkool. Snijd voor het 
garneren van het gerecht de abrikozen in grove 
stukjes. 

Begin ondertussen aan de hollandaisesaus. 

Marokkaanse hollandaisesaus

Snijd	de	munt	en	koriander	fijn.	Smelt	de	boter,	
verwijder het warme stremsel en voeg een 
theelepel Habibi Veggie kruidenmix toe. Houd 
de boter een beetje warm.

Klop de eidooiers samen met het citroensap op 
de barbecue luchtig met een garde totdat de 
eidooiers garen en de garde sporen achterlaat in 
het mengsel. Let op dat er geen doorgegaarde 
stukken ei in het mengsel komen en er een soort 
omelet vormt! 

Haal de pan van het vuur als het eiermengsel 
gaar is en voeg de boter druppelgewijs toe. 
Voeg de gesneden koriander en munt toe.

Giet als laatste de hollandaisesaus over de 
bloemkool en maak deze af met de stukjes 
amandel en abrikoos. 
 
Enjoy!
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Ingrediënten:

•	 200	gr	zwaardvisfilet	zonder	
ketting

•	 1 kleine watermeloen (pitloos)

•	 10 gr dragon (vers)

•	 20 ml olijfolie 

•	 ½  citroen

•	 3 bosui

•	 1 tl Natural Spices Vis-a-Vis 
kruiden

Zomerse zwaardvis spiesjes
Ben je een echte visliefhebber? Dan zijn deze zomerse 
zwaardvis spiesjes voor op de barbecue echt iets voor 
jou. Dankzij de stukjes meloen zijn ze verrassend fris!

 
Bereidingswijze
Snijd	de	zwaardvisfilet	in	gelijke	blokjes	van	ongeveer	3	
cm dik. Marineer de zwaardvis en watermeloen met de 
Vis-a-Vis kruiden, een halve citroen, het wit van de bosui 
en	wat	fijngesneden	dragon.	
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Rijg de zwaardvis en de meloen om en om aan de spiezen. Snijd het groen van 
de bosui in de lengte in, halveer het en rol het strak op. Snijd dit in dunne stukjes. 
Spoel de groene bosui 5 minuten in koud water. 

Zorg dat de barbecue goed heet is. Grill de spiesjes op iedere kant ongeveer 30 
seconden en besprenkel de spiezen met nog wat kruiden net voor serveren. De 
zwaardvis mag in de kern mooi rauw blijven, want dan blijft de vis lekker sappig. 
Garneer het gerecht af met het bosui.

Geniet ervan!
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Ingrediënten:
Lava cake

•	 250 gr pure chocolade

•	 250 gr boter

•	 50 gr bloem

•	 125 gr kristalsuiker

•	 5 eidooiers

•	 5 eieren

•	 4 tl Natural Spices Skinny 
Vanilly

Gegrilde ananas

•	 ½ ananas

•	 100 ml suikerwater

•	 2 kardamonpeulen

Gezoete crème fraîche:

•	 200 gr crème fraîche

•	 20 gr Natural Spices Skinny 
Vanilly 

•	 20 gr suikerwater

Lava cake met Skinny Vanilly
Wist je dat je ook toetjes kan maken op de barbecue? Zo 
kun je bijvoorbeeld deze verrassende lava cake maken 
met ananas en gezoete crème fraîche.

Bereidingswijze
Gezoete crème fraîche 
Klop de crème fraîche luchtig met een garde. Meng de 
Skinny Vanilly en het suikerwater door de opgeslagen 
crème fraîche. Bewaar in de koelkast tot het serveren.

Lava cake
Zorg dat de barbecue ongeveer 170°C is. Smelt de boter 
op laag vuur in een pannetje. Haal de pan van het vuur en 
voeg de chocolade toe aan de boter. Klop vervolgens de 
eieren samen met de eidooiers en de kristalsuiker mooi 
luchtig met een garde. 

Meng de chocolademassa met de eiermassa en voeg de 
bloem toe. Zorg dat de massa goed is gemengd. Spray de 
vormpjes in met bakspray en suiker de vormpjes goed in. 
Vul de vormpjes voor ¾. Bak ze in 10 minuten gaar.

Geroosterde ananas
Kook het suikerwater met de kardamonpeulen. Rooster de 
ananas op de barbecue. Doe de stukken ananas vervol-
gens in het suikerwater en laat ze even marineren. Serveer 
de ananas bij het dessert.18 



Ingrediënten:
Lava cake

•	 250 gr pure chocolade

•	 250 gr boter

•	 50 gr bloem

•	 125 gr kristalsuiker

•	 5 eidooiers

•	 5 eieren

•	 4 tl Natural Spices Skinny 
Vanilly

Gegrilde ananas

•	 ½ ananas

•	 100 ml suikerwater

•	 2 kardamonpeulen

Gezoete crème fraîche:

•	 200 gr crème fraîche

•	 20 gr Natural Spices Skinny 
Vanilly 

•	 20 gr suikerwater

Meer van Natural Spices
Natural Spices heeft tal van heerlijke kruiden die eenvoudig variatie brengen naar je 
barbecue. De mixen zijn gebaseerd op 100% natuurlijke kruiden en bevatten minder 
suiker en zout dan reguliere mixen. Zo geniet je dus van lekker, gezond én makkelijk 
eten! 

Hurry Curry 
Artikelnummer: 2003

Mamma Mia 
Artikelnummer: 2004

Beef BBQ Chief 
Artikelnummer: 2000

Holy Guacamoly  
Artikelnummer: 2002

Sirtaki Mix 
Artikelnummer: 2007

Skinny Vanilly 
Artikelnummer: 2008

Pablo’s Potato 
Artikelnummer: 2005

Porky’s Rub 
Artikelnummer: 2006

Vis-a-Vis 
Artikelnummer: 2011

Smoothie Operator 
Artikelnummer: 2009

Rosemary’s Chicken 
Artikelnummer: 2010
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Barbecue inspiratie
Behalve bovenstaande recepten hebben we nog veel meer lekkers voor op de  
barbecue. Hieronder vind je inspiratie, ideeën en tips. Alles om het barbecueseizoen 
extra lekker te maken!

De verfrissende tafelwaters van Pineut worden geleverd 
in een mooie karaf met glazen deksel en klemmen. 
De karaf staat mooi op een gedekte tafel en voegt 
een heerlijke verfrissende twist toe aan de barbecue.

Vul	de	fles	met	1000	ml	water.	Laat	minimaal	30	 
minuten intrekken en je tafelwater is klaar! Vul  
gedurende de dag gerust nog enkele keren bij met 
nieuw water. Het fruit en de kruiden geven veel smaak 
af.

Deze heerlijke, pikante dipper met onder andere  to-
maat,	knoflook,	paprika	en	chilipepers	van	Wajos	is	
perfect voor de barbecue. Met de kruiden maak je een 
feestje van brood of aardappeltjes. Je kunt er ook een 
sausje van maken om friet of aardappels in te dippen. 
Dit maak je door de kruiden te laten wellen met water 
en daarna mengen met (yoghurt)mayonaise.

Kwaliteit staat bij de producten Wajos hoog in het 
vaandel. Natuurlijke ingrediënten en een eenvoudige  
bereiding maken deze producten onderscheidend en 
extra lekker!

Deze pikante salsa brava van Serra de Rodes wordt 
gemaakt	op	basis	van	tomaat,	olijfolie,	knoflook	en	
Spaanse peper. Traditioneel wordt de saus gegeten 
bij patatas bravas (gebakken aardappelblokjes), 
maar deze is ook erg lekker bij vleesgerechten en als  
dipsausje bij de barbecue.

Ook de alioli van Serra de Rodes is heerlijk bij de 
barbecue. Deze alioli is zoals alioli hoort te zijn:  
alleen	zonnebloemolie,	knoflook,	zout	en	een	beetje	
citroensap, dus volledig vegan en glutenvrij.

Twee heerlijke sausjes voor bij de barbecue.

Pineut - Tafelwater kers, cranberry 
& rozemarijn 

Artikelnummer: 4849

Wajos - Patatas bravas dip 
Artikelnummer: 5422

Serra de Rodes - Salsa brava  
& alioli 

Artikelnummer: 19787 & 19787 
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Onze Cheese Dippers zijn natuurlijk lekker bij 
kaas, maar wist je dat onze dips nog vele andere  
mogelijkheden hebben om te dippen? Dat maakt 
ze heel geschikt om te serveren bij een barbecue!

Zo is de de cranberry dip een mooie combinatie 
lamsvlees en witvis.

Onze vijgen dip is juist lekker bij gegrild rood vlees, 
gerookte kip en (winter)groenten.

De dips zijn ook lekker als topping voor een salade.
Voets Cheese Dippers 
Artikelnummer: 1060 & 

1061 & 1062
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De	mooie	gekleurde	flesjes	van	Abbondio	zijn	de	perfecte	dorstlesser	bij	de	barbecue!	
Abbondio specialiseert zich al meer dan 130 jaar in frisdranken. De frisdranken zitten 
in	kleine,	gekleurde	flesjes	met	retro	pin-ups	en	worden	gemaakt	van	natuurlijke	 
producten.	De	frisdrank	kan	zo	uit	het	flesje	geserveerd	worden,	maar	is	ook	geschikt	
om bijvoorbeeld te mixen tot een luxe cocktail.

Bianca Gazzosa 
Artikelnummer: 9723

Bruna Chinotto 
Artikelnummer: 9724

Allegra Aranciata 
Artikelnummer: 9721

Ambra Cedrata 
Artikelnummer: 9722

Rossella Rossa 
Artikelnummer: 9727

Smeralda Menta 
Artikelnummer: 9728

Chiara Tonica 
Artikelnummer: 9725

Lola Cola 
Artikelnummer: 9726

Abbondio frisdranken
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Na het lezen van dit magazine heb je als het goed 
is voldoende inspiratie gehad voor een heerlijk 

barbecueseizoen. Nu is het aan jou!

Mocht je nog vragen hebben of ideeën willen 
delen of bespreken, neem dan zeker contact met 

ons op. Kijk voor meer inspiratie op:

 www.voetsspecialiteiten.nl

Veel barbecueplezier namens Team Voets 
Specialiteiten!

Volg ons ook op social media:



Voets Specialiteiten
Heidebloemstraat 6

5482 ZA Schijndel
www.voetsspecialiteiten.nl


