EASY BBQ MENU 1

SPIEZEN BBQ MENU 2
P.P. € 12,95

P.P. € 17,25

Vlees ( 4 stuks p.p. )
Gemarineerde procureurlapjes
Voorgebraden kip drumsticks
Gemarineerde speklapjes
Varkens saté
Hamburgers ( 100% rundvlees )
Barbecue worstjes
Salade
Gemengde salade met tomaat,
spekjes Komkommer paprika en dressing
Huzaren salade uit eigen keuken
Knoflooksaus
Wit stokbrood

Vlees ( 4 stuks p.p. )
Lamsfilet spiezen
Kalkoenspies met fruit
Biefstukspiezen naturel of gemarineerd
Varkenshaas saté gemarineerd
Kip sjasliks met paprika en spek
Garnalen spies
Salade
Salade van slasoorten met dressing,
Tomaat salade met uitje en zontomaatjes
Salade van komkommer en paprika
Cocktail, remoulade en saté saus
Wit en bruin stokbrood en kruidenboter
Fruit salade

MIXED GRILL BBQ MENU 3
P.P. € 15,50

DELUXE BBQ MENU 4
P.P. € 18,50

Vlees ( 4 stuks p.p. )
Runder entre côte
Gemarineerde kip saté
Gemarineerde procureur lapjes
Kip sjasliks
Filet lapje gevuld met Parma ham
Kalkoenspies naturel of gemarineerd

Vlees ( 4 stuks p.p. )
Runder entre côte naturel/gemarineerd
Gemarineerde kip saté
Noorse zalmfilet met dille in alufolie
Biefstukpies naturel of gemarineerd
Spare ribs voorgebraden en gemarineerd
Filetlapje gevuld met Parma ham

Salade
Gemengde sla soorten met dressing
Tomaat salade met uitjes en zontomaatjes
Salade met komkommer en paprika en dressing
Aardappel en/of rundvlees salade
Cocktail en remoulade saus
Saté saus (geleverd in hotpot)
Wit en bruin stokbrood en kruidenboter

Salade
Diverse slasoorten, komkommer, tomaat
Rode biet en bonen salade/fruit salade
Aardappel en/of rundvlees salade
Pasta salada, gorgonzola, room, paprika
Cocktail en remoulade saus
Saté saus (geleverd in hotpot)
Wit en bruin stokbrood en kruidenboter
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VIS BBQ MENU 5

KIDS BBQ MENU 6
P.P.€ 20,95

Vlees ( 4 stuks p.p. )
Noorse zalmfilet met dille in alu. folie
Grote gemarineerde gamba’s aan spies
Tonijnspies in de BBQ klem
Zeebaarsfilet in BBQ klem
Salade
Gemengde salade met tomaat, komkommer, sla
Rode biet en bonen salade met verse kruiden
Aardappel en/of rundvlees salade uit eigen keuken
Pasta salade met gorgonzola en paprika
Cocktail en remoulade saus
Div brood: kleine broodjes, meergranen en ciabatta
Kruidenboter

P.P. € 6.95
Vlees
Barbecue worstjes voorgegaard
Hamburgers 100 % rundvlees
Kip saté
Salade
Huzaren salade
Knoflooksaus
Stokbrood

BIG BOYS BBQ MENU 7
P.P. € 19,95
Big sjaslik met biefstuk, varkenshaas, spek, ui
Met knoflook en cocktail saus
Grote hamburgers 100 % rundvlees
Uienringen, ketchup, mayonaise, sla, tomaat
Komkommer, cheddarkaas en hamburgerbroodjes
Pulled porc
Saus, augurk schijven en BBQ Cole slaw
Stokbrood

De aangeboden menu’s zijn met zorg samengesteld uit Nederlandse kwaliteitsproducten die zo duurzaam
mogelijk zijn geproduceerd en bij voorkeur uit eigen streek.
Bent uw vegetarisch of heeft dieet wensen (allergieën of intolerantie) dan kunnen wij hier ook passende
mogelijkheden bieden. Indien u een wijziging wilt aanbrengen dan is dat natuurlijk mogelijk in overleg, wij
adviseren u graag. Menu’s zijn een volwaardige maaltijd per persoon, en te bestellen vanaf 10 personen, worden
gekoeld in thermo container bij u geleverd hierin blijven de producten perfect op temperatuur voor minimaal 6 uur
na aflevering, mits goed gesloten gehouden, en niet in de volle zon geplaatst. Tevens leveren wij de juiste formaat
barbecue voor het aantal personen wat is besteld. Deze is in bruikleen, hoeft niet gereinigd te worden, u dient
alleen de gasfles die hiervoor nodig is af te nemen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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