Barbecue seizoen
Bbq-pakketten:

(min. 2 pers./pakket)

• Pakket 1 € 7,00 p.p
Hamburger, gemarineerd spekreepje, chipolata rolletje en gemarineerde kipfilet

• Pakket 2 € 7,50 p.p
Kalkoenlapje gemarineerd, bbq chipolata rolletje, gemarineerde varkenskotelet en
steak maison

• Pakket 3 € 8,50 p.p
BBQburger, BBQ worst, gemarineerde rundsbrochettes en gemarineerde mignonette

• Pakket 4 € 9,50 p.p
Gemarineerde spare rib, gemarineerde steak, gemarineerde varkensbrochet en
gemarineerd speklapje

• Pakket 5 € 8,00 p.p
Gemarineerde rund/varken brochet, barbecueworst, spare rib en gemarineerd
kalkoensneetje

• Kinderpakket € 4,50 p.p
Gemarineerd kipfilet, chipolata rolletje en mickeysteak

• Aanvullend Pakket € 8,50 p.p

Bij aankoop van
minimum 5 personen
GRATIS
1 zak houtskool 4 kg

Gemengde sla, geraspte wortelen, tomaatjes, komkommer, rode bietjes, pastasalade,
aardappelsalade, stokbrood en 2 soorten sausjes ( bbqsaus en huisgemaakte
tartaarsaus)

• Dienst aan huis € 25,00 p.p (minimum 20 pers. / reserveer tijdig plaatsen zijn beperkt)
Inbegrepen: pakket (keuze uit bovenstaande) + aanvullend pakket + kolen of bbq gas
+ toestel + bbq specialist voor het vlees te bakken (groenten worden aangeboden onder buffetvorm
of in kommetjes om op de tafel te plaatsen wordt afgesproken bij u reservatie)
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Bbq-assortiment:
Worst:
Chipolatarolletje, bbq worst vers, merguezeworstjes, witte en zwarte pensen, grillworst en mini bbq
worstjes assortiment

Brochetten:
Gem. brochet r/v, gem. varkensbrochet, gem. rundsbrochet, gem. kippenbrochet, gem. lamsbrochet,
varkenshaasje brochet, souflaki (griekse brochet), mini bbq worstjes spies, bolletjesspies, spekfakkel
en kiplolly

Hamburgers:
Hamburger met of zonder ajuin, kalfsburger, gevogelteburger, êntre - côte burger en bbqburger

Varkensvlees:
Gem. varkenslapje, gem. mignonette, gem. kotelet, gem. speklapje, gem. varkenshaasje, gem. spare
rib en gem. spekrib

Rundsvlees:
Steak maison, êntre-côte, zesrib, filet pur, Côte à l’os

(met braad advies)

Lamsvlees:
Gem. lamskoteletten, gem. lamsboutsneden, gem. lamskroontje, gem. lamsfilet

Gevogelte:
Gem. kippenfilet, gem. kalkoenlapje, drumstick, gem. kippendijspies

Vis:

(minimum 3 dagen op voorhand bestellen)

Zalm brochet, scampi brochet en zalm papillot

Bijpassende groentjes:
Rode bietjes, komkommersalade, seldersalade,
aardappelsalade, bakpatatjes, zuiderse Penne,
kilokiller pastasalade, breydelspek patatjes
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