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BBQ ARRANGEMENTEN & BBQ BITES
BBQ ARRANGEMENT I vanaf 20 pers personen
Liever zelf niet grillen op uw feestje? Samen met onze grillmeester zorgen wij dat het u en uw
gasten aan niks ontbreekt. Wij bereiden voor, bouwen op, grillen en ruimen weer op!

BBQ 1
MENU





€ 24,50 p.p.

Huisgemaakte beefburger met een brioche bol
Spiesje met oosters gemarineerde kip
BBQ worst
Traag gegaarde zoete spareribs

BIJGERECHTEN:
 Brood & aïoli
 Spinaziesalade met mozzarella, sojabonen, komkommer en limoen
 Saus: sticky honey BBQ // pindasaus // romige knoflook // pittige sriracha

BBQ 2
MENU






€ 29,50 p.p.

Shaslick van varkenshaas met ui en paprika
Spies van rundvlees met chimichurri van rucola, knoflook en jalapeño
Mediterraans gekruid kipspiesje
Houthakkersteak met cajun kruiden rub
Warm gerookte zalmfilet met citroen en venkel

BIJGERECHTEN:
 Brood & aïoli
 Spinaziesalade met mozzarella, sojabonen, komkommer en limoen
 Aardappelsalade met lente ui, paprika, maïs & peterselie
 Gegrilde seizoensgroenten met verse kruiden en zeezout
 Saus: sticky honey BBQ // pindasaus // romige knoflook // pittige sriracha
Inclusief

Optioneel

1 uur grillmeester
borden & bestek of duurzame disposables
BBQ & gas
Black Basterd & houtkool
€ 75,Easy up tent 3 x 4m
€ 75,-

Alle prijzen zijn exclusief 9 % btw voor eten & frisdrank, overige kosten 21% btw
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BBQ BITES I vanaf 20 personen I 6 gangen
Een net even iets andere manier van bbq’en dan iedereen gewend is maar minstens zo lekker en
gezellig. Onze grillmeester maakt heerlijke kleine gerechten op de grill die door onze bediening
uitgeserveerd wordt aan uw gasten in de vorm van een walking dinner. De gerechtjes zijn klein
en kunnen ook goed aan statafels of met een bord in de hand gegeten worden. Wij bereiden
voor, bouwen op, grillen, serveren en ruimen weer op!

MENU







€ 34,50 p.p.
Licht gerookte runder ribeye met groene asperges & roze pepermayonaise
Kipspiesje met venkel, citroen & een munt yoghurt dip
Carpaccio van gepofte biet met geitenkaas en granaatappelpitjes
Licht gegrilde zalmfilet met een venkelsalade en een citrusdressing
Rundersteak met een chimichurri van knoflook, rucola en jalapeño
Sticky dadeltaartje met bloedsinaasappel ijs

Inclusief

Optioneel

2 uur grillmeester
borden & bestek of duurzame disposables
BBQ & gas
Black Basterd & houtkool
€ 75,Easy up tent 3 x 4m
€ 75,-

Alle prijzen zijn exclusief 9 % btw voor eten & frisdrank, overige kosten 21% btw

DRANK ARRANGEMENTEN
Ook de verzorging van al uw dranken behoort tot de mogelijkheden. Als u ons uw wensen laat
weten maken wij graag een offerte op maat voor u.

VEGETARIËRS // VEGAN // SPECIALE EETWENSEN
Natuurlijk houden wij graag rekening met alle speciale eetwensen die uw gasten hebben.

AANTAL GASTEN
Heeft u minder gasten dan de aangeven minimale aantallen? Neem even contact op voor de
mogelijkheden.

