BBQ SUGGESTIES
EEN VOLLEDIG VERZORGDE SFEERVOLLE LUXE WINTERBARBECUE
Livar varkensrack, hertenboutbiefstukjes, verse worst van eend, rundvleesbrochette
Vispakketjes van gestoomde kabeljauw met prei en witte wijn
Warme sausen: portsaus, paddenstoelensaus en pepersaus
Rodekool salade met rozijnen en appel
Salade van bulghur met ras el hanout specerijen, mint en abrikozen
Salade van pompoen met honing en medina specerijen
Salade van geroosterde roseval aardappel met spekjes, knoflook en mosterddressing
Groene salade met peer, walnoten en gebakken paddenstoelen
Verschillende broodsoorten met tapenades

€ 39,95 p.p.

CARIBEAN BBQ
€ 28,50 p.p.
Kerrie-rijst salade met kip en mango
Groene salade met palmharten en tomaat
Salade met pompoen en rucola
Meloen gevuld met aardbeien en rum
Tropische zomerfruitsalade
Vispakketjes (witvis en gamba’s in zoet pikante marinade)
Vlees varierend van in knoflook gemarineerde lamskoteletjes, zoetpikant gemarineerde biefstukjes, kip op stok met
kerriemarinade en caribean speklapjes
Verschillende huisgemaakte sausjes
Brood met tapenades (paprika, olijf) en kruidenboter
MEDITERRANE BBQ
€ 28,50 p.p.
Groene salade met geitenkaas, avocado, olijf en noten
Salade van rijst, pesto, peulvruchten en oude kaas
Salade van waterkers, rucola, peer, walnoten en Parmezaanse kaas
Groene salade met gedroogde tomaatjes, mozzarella en pijnboompitten
Pakketjes met gamba’s, zalm en witvis in Italiaanse marinade
Vlees varierend van in knoflook gemarineerde lamskoteletjes, in pesto gemarineerde biefstukjes, kipspiesjes in
pikante marinade en speklapjes in mediterrane marinade
5 verschillende sausjes
Gekruide desembroodjes met pesto en tapenades
ALL-IN BBQ
€ 24,95 p.p.
Verse meloen
Groene salade met half gedroogde tomaatjes, olijven en pijnboompitten
Pastasalade met seizoengroenten
Huisgemaakte aardappelsalade met spekjes en knoflook
Vispakketjes van allerlei soorten witvis in zoet/pikante marinade
Vlees varierend van in knoflook gemarineerde varkenshaasspiesjes, zoet/pikant gemarineerde biefburgers, kip
op stok met kerriemarinade en gemarineerde speklapjes
5 verschillende huisgemaakte sausjes aangepast aan vlees en visgerechten
Brood met tapenade en kruidenboter
DESSERT NAAR INZICHT VAN DE CHEF KOK

€ 8,50 p.p.

De prijs is inclusief 1 kok gedurende 2,5 uur. Eventuele extra koks-uren rondom de BBQ worden verrekend a € 29,50
(exclusief 21% BTW) per uur, op basis van nacalculatie.
Vanaf 10 personen is een bedieningsmedewerker nodig a € 29,50 per uur (exclusief 21% BTW)
Wij gaan er van uit dat u voor alle gasten een en het zelfde menu kiest, met uitzondering van eventuele dieet
wensen.
Priizen zijn voor zover niet expliciet vermeld, exclusief 9% BTW

