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BBQ folder
Alles voor gezellig tafelen
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BBQ assortiment

Stel zelf je heerlijke BBQ samen …
Saté en souvlaki
Souvlaki varken
Souvlaki kalkoen
Rundsaté
Varkenssaté
Kalkoensaté

Hamburgers en worsten
€ 1,35
€ 1,35
€ 2,90
€ 2,10
€ 2,40

Gevogelte
Kipﬁlet op spiesje *
Drums�ck *
Kippenvleugeltje *

€ 1,50
€ 1,25
€ 0,40

Varken
Spekfakkel
Gemarineerd spek
Spieringkotelet *
Spare rib *

€ 1,35
€ 1,50
€ 2,50
€ 4,00

Lams
Lamskotelet (150g) * € 3,50
Lamskroon (300g) * € 11,75

BBQ worst
Mergueze worstje
Hamburger rund
Worstbroche�e
Kippenworst
Chipolata rolletje
Veggieburger (vanaf 4 stuks)

€ 1,10
€ 0,90
€ 1,60
€ 1,10
€ 1,20
€ 1,50
€ 1,50

Runds
Biefstuk 1e keuze (200g)*
Chateaubriand (250g) *
Entrecôte (300g) *
Côte-à-l’os (1 kg)
Ribeye Ierse (250g)
Ribeye Simmentaler (300g)

€ 3,90
€ 5,50
€ 5,90
€ 17,95
€ 8,50
€ 11,50

Vis & Scampi
Scampi broche�e (4 scampi) € 4,50
Zalm papillo�e (200g)
€ 6,50
Kabeljauwhaas papillo�e € 6,00

De aangeduide stukprijzen zijn richtprijzen.
Onze barbecuespecialiteiten worden per gewicht verkocht.

* kan gemarineerd worden indien gewenst

BBQ pakketten
Classic BBQ 1




Kalkoensaté
Souvlaki varken
Gemarineerd spek
€ 5,50 p.p.

Classic




Classic BBQ 2

BBQ worst
Gemarineerde kipﬁlet op spiesje
Rundsaté
€ 5,50 p.p.

Deluxe
Chateaubriand (250g) - Gemarineerd lamskroon (300g) Scampibroche�e (4 scampi)
€ 21,75 p.p.

Degustatie BBQ
Kleinere stukjes vlees voor de BBQ of grillplaat
Biefstuk - Lamskotelet - Kipﬁlet - Worstje - Varkenshaasje - Souvlaki

€ 8,50 p.p.

Kinder BBQ 1



Kalkoensaté
Hamburger rund

Kinder BBQ




€ 3,75 p.p.

Kinder BBQ 2

Gemarineerde kipﬁlet op spiesje
Spekfakkel
Worstbroche�e
€ 4,00 p.p.

Koude groenteschotel
€ 5,50 p.p.
Een mooi gedresseerde schotel met een variëteit aan
verse groenten, aardappelsalade & pasta :

sla, tomaat, komkommer, wortel, ei,
wi�e & rode koolsalade, aardappelsalade,
pastasalade en rijstsalade.

Apart verkrijgbaar
Aardappel salade (150g)

€ 1,75 p.p.

Pasta salade (150g)

€ 1,50 p.p.

Rijstsalade (150g)

€ 1,20 p.p.

Coleslaw (wi�e kool salade) (100g)

€ 1,00 p.p.

Koude sauzen (50g)
Cocktail saus, BBQ saus, looksaus, mayonaise, curry ...

Steengrill & Teppanyaki
9 stukken vlees per persoon (± 400gr. pp)

€ 11,00 p.p.

Biefstuk - Hamburger - Eendenborst
Lamskotelet - Kipﬁlet - Worstje - Varkenshaasje
Souvlaki varken - Souvlaki kalkoen

Gourmet

9 stukken vlees per persoon (± 400gr. pp)

€ 11,00 p.p.

Biefstuk - Hamburger - Cordon bleu
Lamskotelet - Kipﬁlet - Worstje - Varkenshaasje
Souvlaki varken - Souvlaki kalkoen

Fondue
6 soorten vlees per persoon (± 400gr. pp)

€ 11,00 p.p.

Runds - Varkens - Kip - Worstje Gehaktballetjes - Pruimen met spek

Kindergourmet
200 gr vlees per persoon
Worstje - Hamburger - Kipﬁlet - Cordon bleu

200g / por�e

€ 5,50 p.p.

Breughel buffet

€ 9,50 p.p.

Een hartelijk assor�ment van charcuterie
en gebakken stukken vlees. Deze omvat o.a.

Spare ribs, drums�cks, gehaktballetjes,
wi�e pens, zwarte pens, spek, kaas, kipkap,
paté, gebakken ham, vleesbrood etc.

Pizza party

€ 16,90 p.p.

Origineel en gezellig met familie of vrienden tafelen?
Probeer dan zeker onze pizza party!

Wij voorzien pizzadeegjes, tomatensaus en
20 verschillende toppings.
U belegt de pizza’s naar keuze en bakt ze in
het pizzaoventje op tafel.
Per persoon voorzien wij pizzabodems met
toppings voor 7 mini-pizza’s.
Daarnaast krijgt u nog 1 pizza extra om met
choco en banaan te beleggen als dessert!
!! Slechts een beperkt aantal pizzaoventjes* beschikbaar, bestel dus �jdig !!
* Huur pizzaoventje : € 8,00 / toestel

* Waarborg pizzaoventje : € 50,00 / toestel

Koud vlees & visbuffet
Assor�ment van koude vlees– en visbereidingen van o.a.



Gekookte zalmﬁlet



Opgevuld hoeve-eitje



Gebakken rosbief



Asperge gewikkeld in ham



Huisbereid kippenwit



Opgevulde perzik



Gebakken kippenboutje



Tomaat gevuld met verse garnalen

Gegarneerd met verse groenten, wi�e & rode koolsalade,
aardappelsalade, pastasalade en rijstsalade.

€ 21,50 p.p.
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