
Basis barbecue  

 €17,50 p.p.  

Barbecue items:   

- Hamburger  

- Barbecue worst  

- Gemarineerde speklap  

- Aziatisch gemarineerde kippendijen  

- Gemarineerde procureur  

Bijgerechten:   

- Home made aardappelsalade   

- Home made rundvleessalade 

- Barbecuesaus 

- Cocktailsaus 

- Knoflooksaus  

- Satésaus  

- Stokbrood met kruidenboter   

 

Luxe barbecue   

€24,50 p.p.   

Barbecue items:   

- Galloway burger  

- Aziatisch gemarineerde kippendijen 

- Duroc procureur  

- Kabeljauwpakketje met groenten en kruidenboter 

- Chuck-steak of bavette  

- Spies van gamba   

 Bijgerechten:   

U mag hier 3 gerechten van kiezen 

- home made geroosterde aardappelsalade 

- home made huzarensalade   

- couscoussalade zongedroogde tomaat, olijf en asperge 

- Pastasalade met tonijn zwarte olijven, haricovert en ei 

- Quino asalade met citrusfruit en bimi  

- Groene salade met gegrilde groenten 

En onderstaande sauzen uit eigen keuken: 

- Barbecuesaus 

- Remoulade  

- Cocktailsaus  

- Knoflooksaus  

Inclusief sssortiment vers gebakken broden met huisgemaakt smeersel en kruidenboter   

   



 

Vis barbecue 

€22,50 p.p.   

Barbecue items:  

- Spies van gamba  

- Tonijnsteak  

- Kabeljauwpakket met groenten en kruidenboter  

- Gemarineerde zeebaars  

- Zalmfilet   

Bijgerechten: 

U mag hier 3 gerechten van kiezen 

- Home made geroosterde aardappelsalade  

- Home made huzarensalade   

- Couscoussalade zon gedroogde tomaat, olijf, asperge 

- Pastasalade met tonijn zwarte olijven, haricovert en ei 

- Quinoa salade met citrusfruit en bimi  

- Groene salade met gegrilde groenten 

En onderstaande sauzen uit eigen keuken: 

- Remoulade  

- Cocktailsaus  

- Knoflooksaus  

Inclusief assortiment vers gebakken broden met huisgemaakt smeersel en kruidenboter   

 

Gevorderden pakket: Dit barbecue pakket bevat grote stukken vlees en is geschikt voor de 

gevorderde barbecuer en voor grote groepen. 

€27,50 p.p. 

Vlees gebraad:  

- Entrecote   

- Bavete/Chuck steak   

- Boerderij kip  

- Kalfsribstuk   

Bijgerechten:  

- Geroosterde aardappelsalade  

- Huzarensalade   

- Couscoussalade   

- Barbecuesaus  

- Cocktailsaus 

- Knoflooksaus  

- Satésaus  

Inclusief assortiment versgebakken broden met huisgemaakt smeersel en kruidenboter.   



 

 

Vega barbecue  

19,00 p.p.  

Bbq items:  

- Groente pakketje met witte wijn en kruiden boter  

- Geitenkaastaartje met rode biet  

- Courgette canalloni en groene asperge voor op de barbecue   

- Maiskof 

- Gevulde zoute aardappel 

Bijgerechten:   

U mag hier 3 gerechten van kiezen 

- Home made geroosterde aardappelsalade 

- Home made huzarensalade   

- Couscous salade zon gedroogde tomaat, olijf, kapper en asperge 

- Pastasalade met tonijn zwarte olijven, haricovert en ei 

- Quinoa salade met citrusfruit en bimi  

- Groene salade met gegrilde groenten 

En onderstaande sauzen uit eigen keuken: 

- Barbecuesaus 

- Remoulade  

- Cocktailsaus  

- Knoflooksaus  

Inclusief assortiment vers gebakken broden met huisgemaakt smeersel en kruidenboter   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kunnen ook een grillmeester inhuren voor de barbecue. Hiervoor facturen wij €150,- (max 40 

personen ) extra. Pakketten zijn te bestellen vanaf 10 personen. Uiteraard leveren wij ook maat 



werk. Hebt u bijzondere wensen zoals kreeft, ossenhaas etc., dan kunt u uw wensen kenbaar maken. 

Wij sturen u in dat geval een passende offerte. 


