
  



 
 

 

Terwijl de temperaturen stijgen en de  

eerste zonnestralen zich weer laten zien  

komen de verlangens naar een  

overheerlijke en vooral gezellige BBQ. 

Restaurant het Hagen verzorgd ook deze  

zomer graag de BBQ bij u thuis, op de zaak of  

op het terras van Het Hagen met prachtig uitzicht  

over het Scholtenhagenpark.  

Via deze weg willen we u graag kennis laten maken met de BBQ arrangementen 

van restaurant Het Hagen. Echter zijn deze arrangementen compleet aan te 

passen naar uw voorkeur. Een stukje vlees meer of minder, enkele vegetarische 

BBQ gerechten of moet er rekening gehouden worden met bepaalde diëten? 

Wij passen het arrangement graag voor u aan!  

Naast de BBQ arrangementen verzorgen wij graag uw zomer BBQ compleet met 

drankjes, bediening, muziek en sfeervolle aankleding zowel thuis, op de zaak of 

bij het Hagen in het park. 

Interesse in een zomerse BBQ van restaurant Het Hagen? 

 

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden met ons door te spreken 

of maak een afspraak via de mail en dan kom ik graag een keer bij u langs. 

 

 

 

Restaurant Het Hagen/ Steakhouse Buffalo Bill 

Scholtenhagenweg 36 

7481PV Haaksbergen 

053 572 6768 

nick@het-hagen.nl 

http://www.het-hagen.nl 

 

http://www.het-hagen.nl/


 
 

BBQ arrangementen 2018 

Heerlijk op ons terras of op uw locatie genieten van een informele BBQ met 

diverse huis gemarineerde BBQ gerechten en daarbij frisse en zomerse 

garnituren. Genieten van een BBQ met kok die voor u de gerechten klaarmaakt 

of zelf lekker culinair bezig gaan? Beide opties zijn mogelijk bij ons.   

Restaurant het Hagen heeft de volgende arrangementen voor u samengesteld. 

BBQ arrangement 1 

Gemarineerde schouderkarbonades 

Speklapjes 

Saté van varkenshaas 

Kipfilet 

BBQ worstjes 

 

Rundvleessalade 

Rauwkostsalade 

Friet 

Stokbrood 

Kruidenboter 

Pindasaus 

 

 

  



 
 

BBQ arrangement 2 

Lamskoteletjes 

Gemarineerde biefstukjes 

Varkensfiletlapjes 

Entrecote van het rund 

Royale saté van kipdijvlees 

Gambaspiesjes gemarineerd in knoflookolie 

 

Rundvleessalade 

Rauwkostsalade 

Friet 

Pindasaus 

Diverse koude sauzen 

Kruidenboter 

Stokbrood 

Vers fruit 

 

Uw BBQ compleet naar uw wens 

Een aanpassing in het arrangement? Ook dat is mogelijk. 

In overleg stellen wij graag een passend arrangement samen.   



 
 

OFYR: the art of outdoor cooking 

Met de OFYR vuurschaal krijgt buiten koken een totaal nieuwe dimensie.  

De kegelvormige vuurschaal beschikt over een brede platte rand waarop diverse 

gerechten op bereidt kunnen worden.  

De warmte straalt vanaf het centrum in een perfect vloeiend verloop waardoor 

u op verschillende temperaturen uw gerecht kunt bereiden.  

Wij maken gebruik van de OFYR vanwege zijn unieke smaak. De rook die vanuit 

het centrum van de vuurschaal komt geeft een lichte houtsmaak aan de 

gerechten.  Of het nu langzaam garen is van groenten, het grillen van een malse 

steak of gemarineerde garnalen: de OFYR opent een wereld aan nieuwe 

mogelijkheden voor het buiten koken.  

Ook voor de OFYR heeft Het Hagen enkele smakelijke arrangementen 

samengesteld. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden met de OFYR?  

Stuur ons gerust een bericht. 

 

 

  

  



 
 

Prijslijst 

Prijzen BBQ arrangementen bij Het Hagen 

BBQ arrangement 1   € 19,75 

BBQ arrangement 2   € 25,00 

Uitgaande van een minimum van 20 personen inclusief zaalhuur, bediening en 

BTW. 

Drankjes op nacalculatie. 

 

Prijzen OFYR arrangementen bij Het Hagen 

Basic Bill     € 19 ,75 

Medium Bill     € 22,50 

Large Bill     € 27,50 

Meer informatie over de OFYR arrangementen? Stuur gerust een bericht.  

Prijslijst op locatie 

BBQ arrangement 1   Vanaf € 15,00 

BBQ arrangement 2   Vanaf € 20,00 

Voor een BBQ op locatie maken wij graag een offerte op maat. 

Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden door te spreken.  

 

  



 
 

Zomer BBQ in festivalsfeer 

Uw zomer BBQ compleet verzorgd in festivalsfeer? Ook dat is mogelijk, zowel bij 

Het Hagen als op locatie. Wij creëren met sfeervolle aankleding, onze festivalbar 

op wielen, toepasselijke muziek en natuurlijk alle heerlijkheden die zowel van de 

bar als de BBQ geserveerd worden een heerlijke sfeer voor uw zomer BBQ. 

U kunt kiezen voor één van bovenstaande arrangementen maar we maken 

graag in samenspraak met u een voorstel van een arrangement compleet naar 

uw wens.  

Een zomer BBQ in festivalstijl op uw locatie 

 kan geheel ingericht worden zoals u wilt. 

Wij kunnen het van het begin tot het eind  

voor u verzorgen inclusief aankleding,  

meubilair, DJ, BBQ, bediening en  

onze bar op wielen.  

Voor het organiseren van een compleet  

verzorgde zomer BBQ op locatie  

of bij ons in het park maken  

wij graag een afspraak  

om alle mogelijkheden door te nemen.  

 

 

       Bel om een afspraak te maken naar: 

       053 574 6768 

       Of mail naar: 

       info@het-hagen.nl 


