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Like us on Facebook

PASTA’S
- BOLOGNAISE €6/pp tomatensaus, varkensgehakt

- SCAMPI NAPOLETANA €7/pp Scampi’s met tomatensaus en groentjes

- CARBONARA €6/pp Room, ham, spek

(GESERVEERD IN PASTABEKER)

Indien nodig komen wij ter plaatse het barbecuefestijn verzorgen 
en dit voor een prijs van €1,50/pp waarvan een minimumbedrag 
van €90. Buiten een straal van 10 km wordt er een forfaitair 
bedrag aangerekend van €50

PS: andere suggesties zijn altijd mogelijk. We maken dan een prijsofferte.
(vanaf 100 personen aparte prijsofferte).

RECEPTIEFORMULE

Incl. Koude sauzen

OVENKOEK MET 

BEENHESP €3/pp

FRIETJES MET FRIKANDEL 

OF BROCHETTE €5/pp

2 STUKKEN €7/pp

(VANAF 50 PERSONEN)

BBQ FOLDER



€ 5,50/pp

PAKKET 1
BBQ-worst

Ribbetje
Gemarineerde kipfilets

PAKKET 2

€ 6,50/pp

BBQ-worst
Gemarineerde kotelet

Steak maison
Spek

PAKKET 3

€ 9,50/pp

Lamskotelet
Steak maison
Kippenbout

Ribbetje

PAKKET 4

€ 8,00/pp

BBQ-worst
Beenhesp
Ribbetje
Kipfilet

PAKKET 5

€ 15,00/pp

BBQ-worst
Lamskroon
Cote à l’os
Beenhesp

PAKKET 6

€ 16,00/pp

Côte à l’os
Beenhesp
Zalmsteak

Scampibrochette

OP HET MENU: 
Overheerlijke barbecue op houtskool gebakken 
en traiteurgerechten. Steek het vuur aan en 
laat het feest beginnen. 
Wij wensen u smakelijk eten!

APERITIEFHAPJES €5/PP

- Vers kippenboutje
- Scampi
- Mini pens
- Spietje van wit-blauw 
  met bearnaisesaus

VOORGERECHTEN

- Papillotte van vis: zalm, scampi, 
  kabeljauw, tongrolletje met fijne 
  groenten. €7,50/pp

- Scampibrochette (6 stuks) 
  met krokant slaatje €6,50/pp

- Visbrochette met krokant 
  slaatje €6/pp

TOT SLOT KRIJGT U:
- Lamskroon
- Beste van het 
   Wit-blauwe ras

STARTER:
- Kippenboutje
- Aperopensjes
- Scampi’s

HOOFDMENU:
- Mini BBQ worst
- Minibrochette van kip
- Varkensfilet met spek 
  en kruidenkaas
- Kippensteak
- Ribbetjes

SPECIALITEIT VAN HET HUIS

VERDER BIJ DE BARBECUE VERKRIJGBAAR

- Groentenbuffet (7 soorten groenten) €2,50/pp
- Aardappelen in de saus €1,50/pp
- Gebakken krielaardappelen met spek €2,00/pp
- Frieten €2,00/pp
- Kroketten €2,50/pp
- Pasta €2,00/pp
- Brood €1,00/pp
- Rijst van het huis €2,00/pp
- Bestek (bord, mes, vork) €1,00/pp

DEGUSTATIEBARBECUE

Een degustatiebarbecue is een leuk alternatief voor de gewone 
barbecue waar je grote stukken vlees krijgt, maar deze krijgt 
u 10 verschillende stukjes vlees of vis op uw bord die samen 
evenveel wegen dan een doorsnee barbecue. 
Incl. Saladbar, krielaardappelen en sauzen. €25/pp

We bouwen deze barbecue geleidelijk op:

Côte à l’os naar 
believen met 3 warme 
sauzen (peper, béarnaise, 
champignon) €13/pp

Beenhesp naar 
believen (jagersaus) 
€7,50/pp


