


THE BIG AX
LENGTE: 9 METER 

BREEDTE: 2 METER 

HOOGTE: 3,40 METER 

GEWICHT: 3.500 KG

THE HOLY SMOKE
LENGTE: 6,5 METER 

BREEDTE: 1,85 METER 

HOOGTE: 2,30 METER 

GEWICHT: 2.400 KG

MEET ouR SMoKERS



A SToRY oF 
PASSIoN  

& FIRE Wie aan Burning Butchers denkt, denkt aan dé barbecue 
catering specialist. Burning Butchers zorgt voor de 
ultieme barbecue-ervaring en dit met de grootste low and 

slow barbecues van België! Pitmaster Mathijs en z’n chefs bereiden de 
lekkerste gerechtjes voor u klaar. Onze uitgebreide formules zorgen 
voor een waaier aan mogelijkheden voor uw feest, (bedrijfs)event of 

festival!

U kan van hapje tot dessert een volledig menu door ons laten 

samenstellen. We bieden u een uitgebreide keuze: walking dinner, 

buffet, een klassieke menu of sharing formules. Blader in onze folder 

en ontdek alle mogelijkheden!



BuRNING
BuTCHERS

Burning Butchers

Hallo, ik ben Mathijs. Samen met Ann-Sophie ben 
ik zaakvoerder van Burning Butchers. Wat ooit als 
een kleine jongensdroom begon, groeide uit tot een 

levensecht verhaal. Al van kleins af aan ben ik gepassioneerd 
door vuur. Zo speelde ik in mijn kinderjaren graag stiekem 
met lucifers waardoor het tuinhuis van mijn ouders zelfs bijna 
in de vlammen opging. 

Daarbij groeide de passie voor puur en eerlijk vlees in de 
slagerij van mijn ouders. Ik ging de stiel van mijn vader 
achterna en volgde een opleiding als slager. Ik specialiseerde 
mij daarnaast ook met een opleiding tot kok/kelner en 
sommelier. Na enkele jaren al deze kennis te hebben 
verzameld, besloten mijn vriendin en ik om hier iets mee te 
doen. Ik kwam met het, volgens mijn vriendin, zotste idee 
ooit om een low and slow barbecue van enkele meters lang te 
laten maken. We waagden de sprong en zo ontstond ‘Burning 
Butchers’. 



MEET ouR CREW ROBBY CASTELEYN
WHAT'S IN A NAME? - 
ERVAREN BUTLER

the sky
is the limit



Onze verschillende soorten plankjes met lekkers zijn 
de ideale starters voor uw feest. We presenteren u 
heerlijke kwaliteitsproducten om u te laten genieten 

van elke bite. Maak uw keuze uit onze aanbevelingen.

ANTIPASTI  
Italiaanse ham, coppa, felino,  
chorizo, Italiaanse kaas

ANTIPASTI 2.0 
Selectie fijne charcuterie van het 
Iberico varken, sneetjes boerenbrood, 
Tamia olie

BREAD & OIL 
Diverse soorten gegrild brood, 
gegrilde focacciastengels, 
huisgemaakte tapenades, Tamia-olie

MEDITERRAANS 
Ansjovisjes, zwarte en groene olijfjes, 
zongedroogde tomaatjes, Grissinetti

CHIP & DIP 
Low and slow BBQ-tortillachips, 
tomatensalsa, cheddar

€ 2 /pers. € 2 /pers.

€ 2 ,5/pers. € 2 /pers.

€ 2 /pers.

TABLE BITES

TABLE BITES



WALKING  DINNER 

Onze walking dinner-formules zijn 
de ideale gelegenheid om onze vele 
lekkernijen op een toffe manier te 

beleven. We brengen onze Butcher Bites 
telkens op een verrassende wijze, van hapje 
tot dessert. Wij kunnen al vanaf 28 euro* 
een volwaardige walking dinner-formule 
aanbieden. Let’s pick and choose!

APERO

BRUSCHETTA   
met een tapenade van 
zongedroogde tomaatjes

BURNING BUTCHER BALLS 
with a touch of sweet & spicy

PIPO-WORSTJE 
met pittige dip

ZALMFAKKELTJE 
omwenteld met huisgerookt spek

BOUDIN-BLANC SNOEPJE

AMERICAN CHICKEN WINGS 
afgewerkt met een frisse 
limoentoets

FIJNE SNEDE GEGRILD 
BOERENBROOD 
met low and slow camembert, 
gegrilde spekjes, honing en 
knapperige notentopping
of 
met low and slow gerookte zalm, 
pesto, rucola en parmezaan

GEGRILDE FOCACCIASTENGEL 
met rundercarpaccio en verse 
kruiden, kruidendip

MINIQUICHE 
met romige kaassaus en prei

MINI STEAK TARTAAR 
picklemayonaise, krokantje

PORTOBELLO 
met tomaat en mozzarella

LOW AND SLOW ZALM 
met verse tartaardip

LOW AND SLOW CHICKEN 
BALLS 
met BBQ-lak en dip

GEGRILD SNEETJE FOCACCIA  
met Pulled Pork en coleslaw

CROQUE COPPA

KARNEMELKSTAMPERS  
met verse garnalen, beurre noisette, 
afgewerkt met groen

TONIJN TATAKI 
met dip

BBQ-SOEPJE NAAR KEUZE 
volgens seizoensaanbod

CARPACCIO VAN BELGISCH 
WITBLAUW  
afgewerkt met oliën, zongedroogde 
tomaatjes en rucola

WALKING DINNER APERO

*excl. kosten, zie good to know



WALKING  DINNER 

veggie

BURNING BUTCHERS 
FLAMMKUCHEN  
Mini BBQ-pizza

SCAMPISPIESJE  
met dip

SPEKFAKKELTJE 
met dip

GELAKT BLOKJE BUIKSPEK  
met BBQ-saus en knolselderzalf

GEGRILDE GAMBA  
afgewerkt met een fris rucolaslaatje 
en dressing

LOW AND SLOW SPARERIBS 
met gegrild boerenbrood

APERO

BROODJE ROOKZALM

LOW AND SLOW 
GEITENKAASJE 
finettes van appel en honingsausje

VULCANO POTATOES
met zure room

ZALMPAPILLOT
met gegrild sneetje brood

CATCH OF THE DAY 
afgewerkt met de nodige side 
dishes

LOW AND SLOW KABELJAUW 
met courgettedressing, 
choronsausje en garnaaltjes

LOW AND SLOW ZALM 
wokgroentjes, tomatensalsa en 
gegrilde focacciastengel

SMOKY CHICKENSPIES 
met bloemkool-brocoli 
parelcouscous en honing-
mosterdvinaigrette

VOGELNESTJE OP DE BBQ

CRISPY CHICKEN SALAD

LOW AND SLOW TONIJN 
met courgetti

PULLED CHICKEN/PORK TACO 
met groentensalsa en salsa verde

QUINOASALADE  

MINI BLACK ANGUS  
BEEFBURGER

MINI PULLED PORK/ 
PULLED CHICKEN SANDWICH

MINI PILI PILI CHICKEN 
SANDWICH

MINI PORK BELLY SANDWICH

MINI PITA BUN

MINI ITALIAN FISH SANDWICH

MINI BAD HUNTER  
SANDWICH  

SPITBURGER

DUKE OF BERKSHIRE 
SANDWICH

BUTCHER BITES 
LET’S START & MINIBURGERS



LICHT GEPEKELD 
VARKENSHAASJE 
afgewerkt met een bruine  
BBQ-jus, gegrilde krieltjes en 
groentjes volgens het seizoens-
aanbod

GEGRILDE SNEETJES ROSBIEF 
warme saus naar keuze, gegrilde 
krieltjes en gemengd slaatje

GEGRILDE SNEETJES  
CÔTE À L’OS OF  
GERIJPT VLEES NAAR KEUZE  
warme saus naar keuze, gegrilde 
krieltjes en gemengd slaatje met 
granaatappeltopping

GEGRILD STUKJE LAMSCARRÉ 
afgewerkt met gegrilde aubergine, 
mousseline en pittig sausje

BRAZILIAANS GEGRILDE 
KIPPENSNEETJES 
afgewerkt met een BBQ-salade

GEGRILDE PLUMA 
chimi-churri dressing, mousse van 
zoete aardappel, gepofte tomaatjes

WILDSUGGESTIES  
volgens het seizoen

BUTCHER BITES 
THE BIGGER THE BETTER

GEGRILDE ANANASSTICKS 
geflambeerd met Jack Daniels, 
chocoladetopping, nootjes

ARTISANALE IJSLOLLY’S

GEGRILDE STUKJES APPEL  
gelakt met een bourbon, vanille-
mascarpone, crumble van speculoos 
en munt

PEER- EN APPELCRUMBLE 
geflambeerd met Jack Daniels, 
afgewerkt met een bolletje ijs

BURNING BUTCHER DAME 
BLANCHE

GEGRILDE SCHIJFJES ANANAS 
geflambeerd met rum, bolletje ijs 
en sausje

GEGRILDE BROWNIE MET 
BOLLETJE VANILLE-IJS 
afgewerkt met crunched walnoten

CRÈME BRULÉE FLAMBÉE 
met bruine rum, afgewerkt met 
rood fruit

LOW AND SLOW DONUT 
verrassend gebracht

WARM APPELTAARTJE 
met bolletje ijs, sausje, crumble van 
nootjes

DESSERTBORD VAN DE CHEF

KAASPLANKJE VAN DE CHEF

DESSERTBUFFET  
(zie item Sweet & Delicious)

KAASBUFFET 
(zie item Sweet & Delicious)

BUTCHER BITES 
DESSERTS

Opmerking: 
De walking dinner-gerechtjes worden standaard (indien van toepassing) in houten bamboeschaaltjes met 
bestek geserveerd. Indien gewenst, kunnen wij de gerechtjes ook in trendy bordjes met bijhorend bestek 
serveren. Daarvoor vragen we een supplement van € 0,50 /gerecht/persoon. 

WALKING  DINNER 



Een buffet, verzorgd door de Burning Butchers, is net dat 
ietsje meer. U kan zelf kiezen welke soorten vis, vlees 
of burgers/sandwiches we klaarmaken op de BBQ en 

aanbieden bij het buffet. 

LET'S MEET OUR FISH & MEAT

BUFFET ALL THE WAY 

GEGRILDE GAMBA’S

LOW AND SLOW ZALM 
met een tapenade van 
zongedroogde tomaatjes

HALVE KREEFT 
grilled on the BBQ met 
huisgemaakte kruidenboter

GEGRILDE SCAMPISPIES

ZALMPAPILLOT

GEGRILDE COQUILLES 
gemarineerd met limoen

SPIES VAN VARIATIE AAN 
VISSOORTEN

GEGRILDE KAAS

GEGRILDE 
SEIZOENSGROENTEN

GROTE WAAIER AAN VLEES- 
EN VISVERVANGENDE 
GERECHTEN

    

VARKENSGEBRAAD

LICHT GEPEKELD 
VARKENSHAASJE

GEGRILDE KIPPENSPIESJES/
MECHELSE KOEKOEKSSPIESJES

ROSBIEF

CÔTE À L’OS

PLUMA

DIVERSE SOORTEN  
GERIJPT VLEES

LAMSKROONTJE MET 
KRUIDENKORST

SELECTIE VAN HET  
IBÉRICO VARKEN

DIVERSE SOORTEN VAN  
DUKE OF BERKSHIRE

WILDSUGGESTIES VOLGENS 
HET SEIZOEN

   

    

BuFFET ALL THE WAY

Opmerking: 
Voor de huur van zwarte hoofdgerechtborden en bestek vragen wij 1 euro huur per persoon.  
De huur van borden en bestek is niet via ons verplicht en kan ook zelf volgens eigen thema voorzien 
worden.

klassiek op bord of trendy 
sharingformule

aangevuld met gemengde 
salades & diverse toppings

met warme groentjes, 
broden, sausjes

vlees- en visgerechten à 
la minute klaargemaakt

borden kunnen aan tafel 
bediend worden

*excl. kosten, zie good to know

HOOFGERECHT VANAF € 20*,VOLLEDIGE MENU VANAF € 28*



  EASY TAKE AWAY  
€ 14 /pers.

3 BUTCHER BITES NAAR KEUZE
BURGER NAAR KEUZE

  FOODTRUCK LOVER  
€ 16 /pers.

4 BUTCHER BITES NAAR KEUZE
BURGER NAAR KEUZE

  FOODIES CHOICE  
€ 18 /pers.

4 BUTCHER BITES NAAR KEUZE
GERECHTJE NAAR KEUZE

  THE BIGGER THE BETTER  
€ 20 /pers.

5 BUTCHER BITES NAAR KEUZE
BURGER OF GERECHTJE NAAR KEUZE

Supplement bij selectie van hapjes en burgers/gerechtjes.
Voor de keuze van Butcher Bites en gerechtjes: zie item walking dinner.

BLACK ANGUS BEEFBURGER

PULLED PORK/ 
PULLED CHICKEN SANDWICH

PILI PILI CHICKEN SANDWICH

PORK BELLY SANDWICH

PITA BUN

SPITBURGER

ENTRECÔTE-BURGER  
(suppl. € 1,5/stuk)

BEEF SANDWICH

ITALIAN FISH SANDWICH 
(suppl. € 1/stuk)

DUKE OF BERKSHIRE 
SANDWICH

BAD HUNTER SANDWICH 

MEET OUR BURGERS/
SANDWICHES

veggie

Opmerking: 
Onze burgers & sandwiches kunnen ook zonder het nemen van de hapjes, aan onze stand aangeboden 
worden. Per burger komt dit op € 6/stuk. Onze burgers zijn trendy afgewerkt met diverse toppings zoals 
gemengde salades, parmezaan, crisps, dips, rode ui en zo veel meer. De BBQ Streetfood-formules en 
onze losse burgers kunnen vanaf 100 personen of in samenspraak (bijvoorbeeld in combinatie met een 
dessert) worden aangeboden. De bovenstaande prijzen zijn exclusief het vaste forfait en de werkuren van 
de chef(s)/bediening.

BBQ STREETFooD Plant u een babyborrel, receptie, groot event, casual 
trouw- of verjaardagsfeest? Burning Butchers zorgt voor 
een Streetfood-sfeer naar uw wensen! BBQ-bites/toffe 

burgers/sandwiches/plates. Kortom, onze BBQ Streetfood-
formule is voor de ware foodies!

BBQ STREETFOOD 



SWEET & DELICIOUS

  SUGAR & SWEET   
€ 10 /pers.

3 SOORTEN MOUSSES

MINIBOULES

MINI-ÉCLAIRES

VARIATIE SNOEPJES

  SUGAR AND SWEET DELUXE   
€ 12 /pers.

3 SOORTEN MOUSSES

LUXE FRUITSTUK MET VERS 
FRUIT/FRUITSALADE

DIVERS AANBOD AAN TAARTEN 
IN PUNTEN VERSNEDEN 

VARIATIE SNOEPJES EN 
KOEKJES

  DESSERT ALL THE WAY   
€ 15 /pers.

LUXE SOEZENHOORN MET  
MINISOESJES

VARIATIE MINIGEBAKJES

VARIATIE MINIMOUSSES

VARIATIES PETIT-FOURS

LUXE FRUITSTUK MET VERS 
FRUIT/ FRUITSALADE

VARIATIE SNOEPJES

  KAASBUFFET   
€ 12 /pers.

VARIATIE KAZEN, ARTISANALE BROODJES, 
ROOMBOTER, CHUTNEYS, NOTEN, DADELS, VIJGEN EN 

VERS FRUIT

SWEET & DELICIOUS 

Naast culinaire BBQ-catering 
leveren en plaatsen wij ook 
dessertbuffetten naar keuze. 

Maak alvast kennis met onze diverse 
dessertbuffetten die wij voor uw feest/
lunch/event/… verzorgen.  
U kan bij ons ook terecht voor 
huwelijks- of gepersonaliseerde taarten. 
Vraag hiervoor naar onze aangepaste 
folder.

SWEET & DELICIouS

Opmerking: 
Voor de huur van zwarte dessertborden en bestek vragen wij 1 euro 
huur per persoon. De huur van borden en bestek is niet via ons 
verplicht en kan ook zelf volgens eigen thema voorzien worden.





  APERITIEF  
LOXAREL 
CAVA SANIGER BRUT NATURE  
 fris, strak

LOXAREL 
CAVA VINTAGE BRUT NATURE  
wat voller van smaak

ECLIPSIA  
CHAMPAGNE BRUT CHARDONNAY 
PINOT NOIR  
gele pruimen, frambozen en rode 
appel

CECI N’EST PAS  
UNE SAISON 
ARTISANAAL NATUURLIJK BIER 
droog, met bittere afdronk

  WITTE WIJN   
MEINKLANG 
BURGENLANDWEISS 
frisse, fruitige wijn

DES HOMS 
CHARDONNAY 
voller van stijl, mooi rond

  RODE WIJN   
MEINKLANG 
BURGENLANDROT  
soepele rode wijn met frisse zuren

MEINKLANG 
BLAUFRÄNKISCH 
wat kruidiger, meer structuur

  ROSÉ WIJN   
ROCCAFIORE – UMBRIA ROSATO  frisse, sterke en fruitige wijn 

€ 11,90/fles € 25/fles

€ 13/fles

€ 11,50/fles

€ 12,50/fles € 14,90/fles

€ 12/fles

€ 13/fles

€ 6,90/fles

BUTCHERS BEVERAGES
Burning Butchers zorgt op uw feest ook voor de aangepaste dranken.  
Wij werken samen met een leverancier die exclusieve apero’s en wijnen aanbiedt 
die op onze BBQ-gerechten zijn afgestemd.

€ 12

€ 16

€ 16

€ 40

€ 23

€170

€ 50/stuk

€ 20/stuk

€ 10/stuk

€ 50

€ 20/stuk

€ 30/100 pers.
€ 150

  DRANKEN   
BAK TOP WATER  
PLAT/BRUIS 12 X 1 L

BAK COLA/LIGHT/ZERO/ 
ICE-TEA/FANTA 6 X 1 L

BAK FRUITSAP  
6 X 1 L PRIK EN TIK

BAK OMER  
24 X 33 CL

BAK JUPILER 
24 X 25 CL

VAT JUPILER 50 L

  BENODIGDHEDEN   
INSTALLEREN VAN 
EEN TAPINSTALLATIE

BIJPLAATSEN VAN  
FRIGO’S

HUUR KOELREMORQUE, 
LEVEREN, OPHALEN EN 
TERUGNAME OVERSCHOT

LEVEREN, OPHALEN  
EN TERUGNAME  
OVERSCHOT

HUUR KOFFIE- 
PERCULATOR

AANKOOP KOFFIE/ 
THEE/MELK/SUIKER

HUUR IJSEMMER

Opmerking: 
• De dranken zijn aanpasbaar van merk (bv. Chaudfontaine water ipv Top e.d.), hierdoor  

kunnen de bovenstaande prijzen wel schommelen.
• Andere streekbieren, dranken of cocktails kunnen in samenspraak ook verzorgd worden.
• Per begonnen bak of vat wordt de volledige bak aangerekend.
• Indien wij de dranken dienen te verzorgen, dan brengen wij volgende voorzieningen mee  

die in de prijzen van de dranken zijn inbegrepen:
 x Kurkentrekkers/flesopeners
 x Opdienbladen
 x Handdoeken
 x Rietjes

• De prijzen van de dranken zijn exclusief de glazen. De glazen, drankbars en dergelijke  
kunnen wel via ons gehuurd worden. Vraag hiervoor naar een offerte op maat van jullie keuze.

• Ijsblokken kunnen via ons besteld worden. Dit komt op € 1,50/kilo.



 - Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. 
Wij stellen graag een offerte op maat van uw wensen op.

 - Onze cateringformules kunnen vanaf 45 volwassen 
personen worden aangeboden.

 - Wij bieden voor mensen met allergieën, vegetariërs of 
veganisten aangepaste gerechten aan  
(1 week op voorhand te melden).

TO KNOW 
Good

 - Het exacte aantal personen dient 1 week op 
voorhand te worden doorgegeven.

 - Voor de kinderen kunnen wij kindvriendelijke  
gerechtjes aanbieden.

 - Wij hebben een tof personeelsteam voor u 
klaarstaan dat met veel enthousiasme onze 
culinaire gerechtjes en dranken in de gepaste 
outfit aan de genodigden aanbiedt.  
De kostprijs hiervoor bedraagt € 30 per uur per 
personeelslid. Dit tarief geldt ook voor de chefs. 

 - De bediening is niet via Burning Butchers 
verplicht. Indien u zelf voor personeel zorgt, 
raden wij wel aan om een maître bij ons te 
vragen om alles in goede banen te leiden.

 - Voor de vergoeding van het hout, de houtskool, 
kilometervergoeding (straal van 25 km, 
indien verder € 1/ km), stand, aankleding en 
voorbereidingen vragen wij een forfait van € 250 
(en dit ongeacht het aantal personen).

 - De vermelde prijzen in deze folder zijn excl. 12 % BTW  
voor de gerechten, excl. 12 % BTW voor de bediening en  
excl. 21 % BTW voor de dranken.

 - Voor de definitieve bevestiging van de datum vragen wij 
een voorschot van € 1.000. Dit wordt op de eindfactuur 
in mindering gebracht. De factuur dient binnen de  
14 dagen na het feest te worden voldaan.

INFO@BURNINGBUTCHERS.BE

BURNINGBUTCHERS.BE

 BURNING BUTCHERS

BTW BE 0650.717.867

MATHIJS
0472 61 57 17

ANN-SOPHIE
0472 90 16 46



Burning Butchers kent geen grenzen, maar op de 
volgende locaties komt onze BBQ geregeld langs!  
Maak alvast kennis met de volgende eventlocaties die 

ook voor uw feest iets kunnen betekenen.

• DOMEIN HET EIKENNEST 
BEERST

• DE STEENOVENHOEVE  
TIELT

• HOEVE DE BLEKERIJ 
PITTEM

• ’T OF  
WINGENE

• HET SACRAMENT 
RUMBEKE

• DE SCHADUW 
ARDOOIE

• ’T GOED INDOYE 
WEVELGEM

• DE PASSCHHOEVE 
PASSENDALE

• FABRIEKSPAND  
ROESELARE

• CASA DE OLIVA  
LICHTERVELDE

• ’T EILANDJE  
OOSTENDE

• ’T KLOKHOF  
LOPPEM

PLAATSEN WAAR WE 
GRAAG vERToEvEN



BVBA BURNING BUTCHERS • VERREKIJKER 20, 8750 WINGENE
BTW BE 0650.717.867

INFO@BURNINGBUTCHERS.BE   BURNING BUTCHERS
ANN-SOPHIE: 0472 90 16 46  MATHIJS: 0472 61 57 17


