Barbecue buffetten
Vanaf 10 personen

Bbq menu 1
€ 22,50 per persoon

Bbq menu 2
€ 26,- per persoon

Vanaf 20 personen zetten wij een bbq chef in die uw

Vanaf 20 personen zetten wij een bbq chef in die uw

gasten voorziet van een mooi gaar stukje vlees. Bent u

gasten voorziet van een mooi gaar stukje vlees. Bent u

met minder dan 20 personen, maar wilt u ook een bbq

met minder dan 20 personen, maar wilt u ook een bbq

chef? Geen probleem, dan berekenen wij hiervoor € 35,-

chef? Geen probleem, dan berekenen wij hiervoor € 35,-

meerprijs.

meerprijs.

Vlees

Vlees

Kipsaté spiesen

Kipsaté spiesen

Huisgemaakte hamburger (100% Weiderund)

Huisgemaakte hamburger (100% Weiderund)

Gemarineerde karbonades

Merguez worstje

Merguez worstjes

Gemarineerde karbonades
Zomerse vleesspies

Salades

Spare ribs

Rijkelijk gevulde mesclunsalade
Frisse zomerse koolsla

Salades & bijgerechten

Huisgemaakte aardappelsalade

Rijkelijk gevulde mesclunsalade

Pastasalade met seizoensgroenten, zongedroogde

Frisse zomerse koolsla

tomaatjes en basilicum

Huisgemaakte aardappelsalade
Pastasalade met seizoensgroenten, zongedroogde

Broodbuffet

tomaatjes en basilicum

Diverse soorten broden
geserveerd met huisgemaakte kruidenboter, gezouten

Broodbuffet

boter en tapenade

Diverse soorten broden
geserveerd met huisgemaakte kruidenboter, gezouten

Sauzen

boter en tapenade

Cocktailsaus, Knoflooksaus, Satésaus
Sauzen
Cocktailsaus, Knoflooksaus, Satésaus

Indien er vegetariërs aanwezig zijn, vernemen wij dit graag van te voren, zodat wij ook voor hen iets lekkers voor op de bbq kunnen verzorgen.

Barbecue buffetten
Vanaf 10 personen

Royale
€ 29,50 per persoon
Vanaf 20 personen zetten wij een bbq chef in die uw gasten voorziet van een
mooi gaar stukje vlees. Bent u met minder dan 20 personen, maar wilt u ook een
bbq chef? Geen probleem, dan berekenen wij hiervoor € 35,- meerprijs.

Vlees
Kipsaté spiesen
Huisgemaakte hamburger (100% Weiderund)
Merguez worstje
Gemarineerde karbonades
Vlees spies
Rundersteaks
Vis
Gamba spiesje
Gemarineerde zwaardvis
Salades & bijgerechten
Rijkelijk gevulde mesclunsalade
Frisse zomerse koolsla
Huisgemaakte aardappelsalade
Pastasalade met seizoensgroenten, zongedroogde tomaatjes en basilicum
Vegetarische groentequiche
Broodbuffet
Diverse soorten broden
geserveerd met huisgemaakte kruidenboter, gezouten boter en tapenade
Sauzen
Cocktailsaus, Knoflooksaus, Satésaus

Indien er vegetariërs aanwezig zijn, vernemen wij dit graag van te voren, zodat wij ook voor hen iets lekkers voor op de bbq kunnen verzorgen.

