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Broodje 
wagyu burger

Broodje 
pulled pork

Broodje warm 
gerookte zalm

De bad ass smoker op uw feest of 
evenement? Dat kan!

Huur: €250,- 
Koks: €20,- per uur 
Kosten per broodje: €4,95*
*Minimale omzet: €600,-

Neem contact op! Bel naar 
06-81936668 voor meer info. 

Of kijk op onze website: 
www.bad ass smoker.nl

Op onze bad ass smoker kunnen we barbecuen, roken, 
grillen én koken. Elke maaltijd kan hierop worden bereid 
en krijgt een unieke smaak.

We zijn altijd op zoek naar het beste kippenvlees, het 
beste rundvlees, het beste varkensvlees, de beste zalm 
en ga zo maar door. We stappen uit de trend van het luxe 
eten en willen terug naar de basis: streetfood van hoge 
kwaliteit met pure smaken. 

Tarieven

In overleg zijn er nog veel meer producten te 
verkrijgen, zoals bijvoorbeeld lamsbouten, 
smokey ribs of chicken wings

We hebben een ruim assortiment van hoge 
kwaliteit production, zoals:
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