


Barbecueën doen we het liefst jaarrond. Daarbij hoort een eigentijds aanbod van bbq producten.  

Van grote stukken vlees tot snel en efficiënt te bereiden visgerechten. En natuurlijk een brede keuze 

aan groente en fruit producten die een grote plek op de barbecue innemen. En vergeet niet de 

voorbereide en gegaarde Christoffels producten die je helpen bij de mise-en-place want extra hulp in 

de keuken kun je altijd gebruiken. 

BBQ menu 
BBQ Streetfood Foodtrucks en big bbq smokers 

zien we niet alleen op festivals maar ook steeds  

vaker bij feesten en partijen. Spiesen, hot dogs,  

burgers, pulled pork, noem maar op, wij hebben de 

producten in huis waar jij een mooi bbq menu mee 

kunt maken.  

Spiesen 
Denk je aan bbq dan denk je aan spiesen, saté of  

shaslick. Vers en gegaard voor extra gemak. Geprikt 

op metaal of hout. Perfect voor zomerse partijen. Van  

gegaarde kipdijensaté tot gemarineerde ossenhaas 

en van groentespies tot diverse visspiesen naturel en  

gemarineerd. Let op: verse spiesen worden vers  

geprikt en hebben 1 extra besteldag.  

Burgers 

De burger mag niet ontbreken op de barbecue. Voor 

de echte vleesliefhebbers hebben we onze 

befaamde MRIJ burger. Verras je gasten eens met 

lamsburger zontomaat of  bied een vegetarische 

hamburger aan zoals de bietenburger of de  

mediterraanse vegan burger.  

Vegetarisch 
Wil je meer met groenten maar heb je ook  behoefte 

aan gemak, wij hebben een aantal  

sous vide groente en voorgesneden groenten zoals 

bijvoorbeeld een hele bloemkool. Dat kost tijd. Wij 

garen ze sous vide en jij kunt het in zijn geheel of in 

plakken op de BBQ afgrillen.  

http://ttp:/www.bestelbox.nl/__C1256ED3002A8D2C.nsf/agtCreateOrderByDiscountId?openagent&supplierid=LY5CCE&prodid=50501
http://pluto.go.myinone.com/__C1257655002FC192.nsf/0/051998CDC83BAF23C125840100521F63?EditDocument&type=default&id=50711
http://pluto.go.myinone.com/__C1257655002FC192.nsf/0/051998CDC83BAF23C125840100521F63?EditDocument&type=default&id=50711
http://ttp:/www.bestelbox.nl/__C1256ED3002A8D2C.nsf/agtCreateOrderByDiscountId?openagent&supplierid=LY5CCE&prodid=50703
http://pluto.go.myinone.com/__C1257655002FC192.nsf/0/051998CDC83BAF23C125840100521F63?EditDocument&type=default&id=61301
http://ttp:/www.bestelbox.nl/__C1256ED3002A8D2C.nsf/agtCreateOrderByDiscountId?openagent&supplierid=LY5CCE&prodid=61301


Extra hulp bij je mise-en-place 

Christoffels is onze lijn van convenience producten voor de momenten dat je wel 

wat extra tijd en ruimte in de keuken kunt gebruiken. Bereid naar eigen 

receptuur, dus stuk voor stuk onderscheidend. De specialiteiten van Christoffels 

vormen de basis. Ze zijn op smaak, maar bieden nog genoeg vrijheid om je eigen signatuur 

aan gerechten te geven.   

Iberico ribfingers 

Langzaam gegaarde, gekonfijte Iberico ribfingers,  
spare ribs zonder bot. Alleen nog even op 

de barbecue. 
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Spare Ribs 
.

Na 24 uur marineren worden ze langzaam gegaard.  

Daardoor blijft het product smaakvol, zacht, sappig 

en mals 

Runderbrisket 

Langzaam gegaard en dus super mals en  

sappig. Dungesneden, heerlijk op een broodje. 

Shortribs 

Wij hebben hem al gegaard, alleen nog even lakken 

en grillen. 



 

Spiesen 

53093 Javaanse Saté kipfilet gaar, 40x50 gram dv. 

5827 Saté kipfilet, 60 gram 

56035 Spies van yakatori, 50x30 gram dv. 

5381 Saté kipdijen, 60x45 gram gaar dv.  

61234 Kipdijen spies met vadouvan & venkelzaad, 150 gr 

5824 Varkensspies Indonesisch gemarineerd, 200 gr. 

5889 Saté varkenskophaas, 60 gram 

5712 Spies lam gemarineerd, 60 gram 

61232 Lamsspies gemarineerd ras el hanout, 200 gram 

53021 Spies runderhaas gemarineerd zwarte knoflook 

Worst 

52025 Merquez worst kalkoen, 12x50 gram dv. 

52016 Lamsworstje, 8x75 gram dv. 

30074 BBQ worst kip gegaard, 10x100 gram dv. 

5865 BBQ worst varken, 10x100 gram dv.  

30078 Worst rond gegaard met appel, 1 kilo dv. 

54641 Kipworst met truffel, 10x80 gram dv. 

53139 Kipworst Texas hotdog 10x80 gram dv. 

54620 Kipworst Texas style 10x50 gram dv. 

Hamburgers verkrijgbaar in verschillende maten)

50500 Premium MRY vers, 5x 225 gram  

50502 Premium MRY vers, 10x100 gram 

50501 Premium MRY plat vers, 4 x180 gram 

50604 Premium MRY, 72x60 gram dv. 

50656 Premium MRY bosui, 60x80 gram dv. 

50653 Premium MRY gaar, 66x115 gram dv. 

50711 Lamsburger zontomaat, 18x180 gram dv. 

50706 Kipburger Madras, 60 x 80 gram dv. 

Vlees rauw 

5768 Lam cotelette dubbel dv., ca. 160 gram 

5772 Lam cotelette gemarineerd enkel, ca. 60 gram 

7093 Speklappen gekruid, ca. 120 gram 

7101 Speklappen dun, ca. 75 gram 

9137 Rund staartstuk (picanha) Angus, Iers 

9221 Sucade steak ready, Iers 

54578 Skirt steak gekruid, 220 gram 

8193 Toma hawk steak, Iers 

5935 Kalf rosé T-bone, 300 gram 

8456 Cote de boeuf, Iers 

Bavette gevuld en opgerold 



Vlees & gevogelte gegaard 

54519 Kip plat pikant gegaard, ca. 1 kilo 

52061 Chrissy's Ribs, ca. 1,5 kilo 

52072 Spare ribs zoet Holy Grail gegaard, ca. 2,5 kilo 

54564 Rund shortribs 3 ribs gegaard, ca. 1 kilo 

54571 Rund shortribs 1 rib gegaard, ca. 310 gram 

54526 Poussins opgebonden & gegaard,  Piri Piri 

7208 Rund brisket gegaard, ca. 4,5 kilo 

7222 Rund brisket Holy smoked, ca. 5 - 6 kilo 

39045 Iberico ribfingers gegaard, ca. 2 kilo 

3555 Pulled pork holy smoked, ca. 2 kilo 

Vis 

204409 Spies zalm paprika 100 gram 

204418 Spies zalm/gamba/tonijn, groene kruiden 80 gr. 

204421 Spies gamba, groene kruiden 100 gram 

204423 Spies gamba, pittig 100 gram 

204420 Spies zalm/tonijn filet, 100 gram 

204425 Spies zalm/courgette/citroen, 100 gram 

700049 Burger zalm/gamba, 30 x 150 gram dv. 

700050 Burger zalm/gamba, 60 x 60 gram dv. 

Vleesvervangers 

865 Halloumi (grill) kaas, 250 gram  

61199 Quinoa groenteburger 24x120 gram dv. 

61301 Vegan burger mediterraans, 12x150 gram dv. 

50703 Bietenburger, 18x150 gram dv. 

61180 Mexicaanse bonenburger, 16x150 gram dv. 

Rauwkost salades 

3060055 Rauwkost Grieks, 1 kilo 
Komkommer, ui, paprika & tomaat 

3060040  Rauwkost Feest, 1 kilo 

witte & rode kool, peen, komkommer, ananas, 

3060120  Rauwkost Spaanse, 1 kilo 

komkommer, tomaat, paprika 

3060060  Rauwkost Hollandia, 1 kilo 

radijs, gele & groene courgette, rettich, wortel 

3060095 Salade spitskool, 1 kilo 
Spitskool, paprika & rozijnen 

3060125 Rauwkost, 1 kilo 
Komkommer, tomaat & rode ui 

3060111 Atjar tjampoer, 2 kilo 

Groenten en bijgerechten 

1279 Aardappel poffers (per 4 stuks) 

1193 Mais voorgekookt (per 2 stuks) 

3040840 Groentespies, 10x100 gram 
4620 Fruitsalade vers de luxe, 3 kilo 

4561 Fruitspies, 30x90 gram 
3070000 Koolsalade aangemaakt, 2,5 kilo 

 

Premium BBQ sauzen 

81466 Memphis Sweet & Smokey, 775 gram 

81469 Alabama White, 775 gram 

81470 Kansas City Red, 775 gram 

81471 Gilroy Garlic, 775 gram 

81467 Mississippi Comeback, 775 gram 
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Meer informatie over het assortiment?  
Neem contact op met de afdeling verkoop op 030 3070001 




