BARBECUE
(te bestellen vanaf 10 personen)

Het zonnetjes schijnt, gezellig buiten eten met uw
gasten, wat een heerlijk vooruitzicht.
En dan nog een heerlijke verse barbecue maaltijd
met supermals vlees, verse salades en
knapperig geurend brood. Het kan niet mooier, toch!

Sauzen
- Cocktailsaus
- Remouladesaus
- Knoflooksaus
- Zoete kerriesaus
- Zigeunersaus
- Satésaus
Aanvullingen
- Gemarineerde biefstukspies
- Gemarineerde varkenshaasspies
- Shaslick met paprika en ui

€ 1,75 p.stuk
€ 1,75 p.stuk
€ 1,75 p.stuk

Gemarineerd varkensfiletlapje
Gemarineerde kipfilet
Gekruid speklapje
Runder grillburger
Gemarineerde kipspies
Barbecue worst

- Spies met 6 gemarineerde scampi's
- Kabeljauwfilet in groentepakketje

€ 2,75 p.stuk
€ 2,75 p.stuk

Rundvleessalade rijkelijk gevuld
Keuze uit 3 soorten salades
Keuze uit 3 soorten saus
Verse fruitsalade
Vers gebakken stokbrood
Huisgemaakte kruidenboter

-

Barbecue pakket II € 14,95 p.p.
Bestaande uit 7 soorten vlees en vis, 4 stuks p.p.

- Vanille-ijs met warme kersen
- Chocolade-ijs met warme chocosaus
- Pana Cotta met een laagje chocosaus en
luchtige chocolademousse
- Pana Cotta met een laagje aardbeiensaus
en luchtige aardbeienmousse
- Italiaanse tiramisu met lange vingers

Barbecue pakket I € 13,95 p.p.
Bestaande uit 6 soorten vlees, 4 stuks p.p.

Gemarineerd varkensfiletlapje
Gemarineerde kipfilet
Gekruid speklapje
Runder grillburger
Gemarineerde kipspies
Gemarineerde pangasiusfilet in folie
Gemarineerde zalmfilet in folie
Rundvleessalade rijkelijk gevuld
Keuze uit 3 soorten salades
Keuze uit 3 soorten saus
Verse fruitsalade
Vers gebakken stokbrood
Huisgemaakte kruidenboter
Salades
- Verse rauwkostsalade met ei, croutons en frisse dressing
- Witte koolsalade met prei, wortel en rozijntjes
- Komkommersalade met yoghurt-dillesaus
- Tomatensalade met cocktailsaus, eitjes en bosuitjes
- Griekse salade met olijfjes en blokjes fetakaas
- Tomaat/komkommersalade met ui en frisse dressing
- Italiaanse pastasalade met verse rucola
- Macaronisalade met groene pesto, olijfjes en kipfilet

Desserts
Amuseglaasje gevuld met keuze uit diverse soorten
mousses of ijs.
Chocolade mousse met chocosaus
Vanille mousse met karamelsaus
Aardbeien mousse met aardbeiensaus
Vanille-ijs met chocoladesaus
Aardbeienijs met aardbeien
Chocolade-ijs met chocoladesaus

€ 1,65 p.stuk

€ 2,25 p.stuk

Barbecue of smulpan € 17,50
Barbecue of smulpan incl. gas, vleestangen en
reiniging van de barbecue of smulpan.
Bakservice € 27,50 p.uur
Indien gewenst kunt u een kok reserveren voor het
bakken en grillen van uw gerechten.
Een professionele kok komt gedurende enkele
uren u helpen bij de bereiding van de heerlijke vlees en/of
visgerechten.

