Barbeque

Menu 1: Klassiek

3 stukken vlees

€ 12,00 /pp

Barbecueworst, gemarineerde steak, gekruid kippenboutje
Koud groentebuffet
Koude aardappelen ( vinaigrette of mayonaise)
Rijst en pasta
3 koude sausen
Bruin boerenbrood

Menu 2: Mix Grill

€ 14,50 /pp

Barbecueworst, gemende brochette, gekruid ribbetjes, gemarineerde kippenfilet
Koud groentebuffet
Rijst en pasta
Koude aardappelen
Rijstsalade
3 koude sausen
Bruin boerenbrood

Menu 3: Special

€ 15,50 /pp

Barbecueworst, gemarineerd rumsteak, gemengde brochet, barbecuespek, varkenshaas
Koud groentenbuffet
Koude aardappelen
Pasta en rijstsalade
Warme Provençaalse saus & bearnaise
3 koude sausen

Bruin boerenbrood

Menu 4 ; Cote à L’os

€ 19,50 /pp

Côte à l’os op de grill à volonté
Koud groentebuffet
Koude pasta en rijstsalade
Warme Provençaalse saus en bearnaisesaus
Gebakken krielaardappel of aardappel in de pel
Frietjes = + € 1
Lookboter
Koude sausen
Broodassortiment

Menu 5 ; VIP

€ 25,00 /pp

Côte à l’os Belgisch en Ierse rib-eye op de grill
Gemarineerd lamskroontje
Speenvarkengebraad op de wijze van de chef
Uitgebreid groentenbuffet
Koude pasta & rijstschotel
Warme aardappelen
Warme sausen
Koude sausen
Broodjesassortiment

Menu 6: Barbecue beenhesp à volonté

€ 12.50/pp

Beenhesp op de grill geroosterd en versneden door de chef
Ruim buffet aan koude groenten en pasta, sausen en boerenbrood
Warme champignon- of bordelaisesaus
Gebakken krielaardappel of frieten ( + € 1/pp)
Kinderen aan halve prijs

Warme voorgerechten
Op bord geserveerd
Papillotte van zeeuwse mosselen en groentjes

€ 5.50/pp

Brochette van gegrilde scampi’s ( 3 stuks) met zalmmedaillon

€ 8.50 /pp

Gegrilde zalm op zijn geheel met preisausje en garnalen

€ 9.95 /pp

Vers gemarineerde St–Jacobsnootjes op de grill

€10.50 /pp

Visbrochette van de chef

€ 15.00/pp

Grietfilet met preistoemp

€ 13.50/pp

Bij onze voorgerechten is een tafelbroodje en boter inbegrepen

Menu 7:Degustatiemenu

€ 35.00/pp

Deze menu is een verrassings-walking diner menu met zowel warme als koude vlees- en
visgerechtjes van de chef waar je 3 uur kan van genieten met afsluitend een lekker stukje
rundsvlees uit oa Ierland, Uruguay, Brazilie met frietjes, groentjes, pasta, rijst en brood

Hapjes koud of op de barbecue
Wij maken een lekker assortiment hapjes voor uw feest aan een aantrekkelijke prijs
Vb. voor € 6.50 kan u al 2 koude en 3 warme barbecuehapjes verkrijgen.

Een greep uit ons gamma: kippenboutje, kippenspiesje, spekfakkel, ribbetje, worstbrochetje,
gevuld krielaardappeltje, carpaccio, soepje, coquille met spek, scampi, gamba’s enz…
Wij verzorgen uw feest vanaf 40 personen, kinderen -12 jaar aan halve prijs.of aangepaste
menu
Borden, bestekken, papieren servetten worden door ons meegebracht en terug na het feest
meegedaan. Tafellinnen dient u zelf voor te zorgen of kan u huren bij ons aan 1.50 /pp
Gelieve een buffettafel en tafel voor bij de BBQ te voorzien.
Extra kosten voor kleine groepen
< 70 personen = € 100 meerkost
< 60 personen = € 150 meerkost
< 50 personen = € 175 meerkost
Voor feesten hoger dan 100 pers maken wij een speciale prijs
Contacteer ons voor meer informatie of om jullie feest te helpen samenstellen en het
opmaken van een prijsofferte op maat.
Tel: 0474940160
Voor de barbecuefanaat: Deze menu’s kan je ook verkrijgen zonder meerkost indien jullie
zelf bakken. Wij zetten alles klaar om af te halen. Borden en bestekken zijn gratis erbij te
verkrijgen indien ze proper terug gegeven worden.

Deze prijzen zijn exclusief btw.

