Voorstellen BBQ

Hier onder enkele voorstellen. Wil je een aanpassing van vlees, groentjes, sauzen of iets
anders? Laat het gerust weten en we passen het aan.
All-in formule: omvat vlees, het koude groenten assortiment het sausenassortiment en
stokbrood met botercups.
Assortiment groenten voor bij BBQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geraspte worteltjes
Slamix
Trio van koolroosjes
Boontjes
Slaatje ‘t Vossepootje
Tomatensla
Komkommer
Pastasla
Aardappelsla
Hard gekookt eitje

Had je nog andere groentjes in gedachte? Laat het weten!
Sausjes
•
•
•
•

cocktailsaus
BBQ saus
looksaus
tartaar

(je kan altijd een andere saus kiezen)

Klassieker BBQ 1 (3 stuks/persoon)
Enkel vlees: € 6,70 p/p
All-in: € 12,00 p/p
•
•
•

BBQ-worst
kalkoenbrochette
barbecuespek

Budget BBQ 2 (3 stuks/persoon)
Enkel vlees: € 6,10 p/p
All-in: € 11,50 p/p
•
•
•

hamburger
varkensbrochette
gemarineerde kippenfilet

Familie BBQ 3 (4 stuks/persoon)
Enkel vlees: € 8,50 p/p
All-in: € 13,50 p/p
•
•
•
•

worstjesbrochette
gemarineerde kippensaté
barbecuespek
Gemarineerde varkensbrazade

Klassieker BBQ 4 (4 stuks/persoon)
Enkel vlees: € 8,20 p/p
All-in: € 13,00 p/p
•
•
•
•

BBQ-worst
countrysteak
Gemarineerde ribbetjes
gemarineerde kipfilet

Feestvierder BBQ 5 (5 stuks/persoon)
Enkel vlees: € 9,20 p/p
All-in: € 15,00 p/p
•
•
•
•
•

BBQ-worst
varkenssaté
gesmoord spek
Gemarineerde kip brazade
ribbetjes

Je kan nog steeds een andere variatie kiezen.

Voor de visliefhebbers:
•
•
•

Papillot van zalm: €4,50 /stuk
Saté van scampi’s: €4,00 /stuk
Vissaté:
€4,50 /stuk

Voor de vegetariërs:
•
•
•

Veggie braadworst: € 2,10 / stuk
Veggie burger:
€ 2,10 / stuk
Veggie filet:
€ 2,10 / stuk

Extra’s:
Entrecöte

meerprijs 2,00€/ persoon

Lamskroontje

meerprijs 2,00€/ persoon

Varkenshaasje

meerprijs 1,50€/ persoon

Grote zalm in papilot

meerprijs 2,50€/ persoon

Nog graag een andere keuze? Laat het ons weten.

Warme sauzen

1,00€/persoon

Had je graag aperitiefhapjes vooraf of een heerlijke afsluiter als dessert? Deze zitten ook in
ons assortiment.

Borden en bestek

€ 1,50 / persoon

Afwas

€ 1,00 / persoon

Heb je nog vragen? Laat gerust iets weten.

