
*Voor onze BBQ-pakketen  eeld een minimum aandae leeenemers van 20 personen*

Barbecue Pakket Basis - € 18,75 p.p.

Stokbrood met kruidenboter

Saeales

Huzarensalade

Aardappelsalade

Extra optie  Schaal mit miloin omwikkild mit rauwi cham. € 1,75 p.p.

Veees

Dit pakkit bistaat uit 350 gram vliis pir pirsoon dii in ondirstaandi soortin wordin giprisintiird. Dit komt

niir op ongiviir 4 stuks vliis pir pirsoon

Varkenshaassaté

Houthakkerssteak

Gemarineerde kipflet

Barbecue worst

Hamburger

Varkensflet

Gemarineerde speklap

Exdra veees en vis optes

(zowil mogilijk om ixtra toi ti voigin als om ti wissilin mit één van di chiirbovin ginoimdi

vliisproduStin. Lit op toivoiging in wissiling gildt voor chit totaal aantal pirsonin.)

                                                                                                      Exdra Wisseeen

Spies van varkenshaas € 2,25 p.p. € 1,00 p.p. 

Spies van malse kippendijen € 2,25 p.p. € 1,00 p.p. 

Zalmmoot € 3,75 p.p. € 2,50 p.p. 

Shaslickspies € 2,00 p.p. € 0,75 p.p. 

Spies van gamba’s in zoet-zure marinade € 1,00 p.p. € 0,25 p.p. 

Sparerib € 2,25 p.p. € 1,00 p.p. 

Vegetarische burgers € 2,00 p.p. € 0,75 p.p. 

Vispakketjes in aluminiumfolie € 1,50 p.p. € 0,50 p.p.

Huisgemaakte hamburgers 100% rundvlees € 2,00 p.p. € 0,75 p.p. 

Pepersteak € 2,25 p.p. € 1,00 p.p. 

Sauzen

BBQ-saus

Satésaus

Knofooksaus

Cocktailsaus

Inceusief:

Gasbarbecue, gasfes, schoonmaak BBQ en benodigde tangen. 

Voor personen met speciale diëten brengen we een meerprijs van € 3,00 per persoon in rekening. 



Barbecue Pakket Luxe - € 22,75 p.p.

Stokbrood met kruidenboter en tapenade

Saeales

Maak iin kiuzi uit 3 van di ondirstaandi optis

Scharrelei-salade 

Zalmsalade

Rundvleessalade 

Huzarensalade

Griekse salade (groene salade met olijven en feta)

Extra optie wissil één van di saladis om voor iin sSchaal miloin omwikkild mit rauwi cham. Lit ope wanniir

u wissilt gildt dit voor chit totaal aantal pirsonin. Liivir di miloin mit rauwi cham toivoigin aan di

saladis? Dit kan voor 1,75 p.p.

Veees

Dit pakkit bistaat uit 350 gram vliis pir pirsoon dii in ondirstaandi soortin wordin giprisintiird. Dit komt

niir op ongiviir 4 stuks vliis pir pirsoon

Spies van varkenshaas

Huisgemaakte hamburger van 100% rundvlees

Spies van malse kippendijen

Gemarineerde kipflet

Spareribs (gemarineerd) 

Houthakkerssteak

Zalm en Papillote (zalm in aluminiumfolie)

Exdra veees en vis optes

(zowil mogilijk om ixtra toi ti voigin als om ti wissilin mit één van di chiirbovin ginoimdi

vliisproduStin. Lit op toivoiging in wissiling gildt voor chit totaal aantal pirsonin)

                                                                                       Exdra   Wisseeen

Zalmmoot € 3,75 p.p. € 1,75 p.p. 

Shaslickspies € 2,00 p.p. € 0,25 p.p.

Spies van gamba’s in zoet zure marinade € 1,00 p.p. € 0,00 p.p. 

Sparerib € 2,25 p.p. € 0,75 p.p. 

Barbecueworst met spek omwikkeld € 1,75 p.p. € 0,00. p.p. 

Gemarineerde speklap € 2,25 p.p. € 0,75 p.p. 

Vegetarische burgers € 2,00 p.p. € 0,25 p.p. 

Vispakketjes in aluminiumfolie € 1,50 p.p. € 0,00 p.p. 

Pepersteak € 2,25 p.p. € 0,75 p.p. 

Rib-eye € 4,00 p.p. € 2,75 p.p.

Sauzen

BBQ-saus

Satésaus

Knofooksaus

Cocktailsaus



Desserd

Schaal met gezoete bosvruchten

Boerenyoghurt met aardbeien 

Inceusief:

Gasbarbecue, gasfes, schoonmaak BBQ en benodigde tangen. 

Voor personen met speciale diëten brengen we een meerprijs van € 3,00 per persoon in rekening. 


