Keuze mogelijkheden BBQ:
Vlees:

VIS:

-

- Zalm pakketje
- Kabeljauw pakketje
- Scampi spies

BBQ worst *
Hamburger *
Speklap gemarineerd
Varkens filet gemarineerd *
Frikadel *
Kip filet gemarineerd *
Kip saté gemarineerd *
Saté van varkenshaas gemarineerd
Bieflap gemarineerd

Salades:
-

Huzarensalade *
Aardappelsalade *
Witte kool salade *
Bloemkool/ broccoli/ tomaat salade *
Wortel/ rettich salade *
Pittige komkommer salade *
Hollandse salade (gemengde salade met ei/ komkommer/ tomaat)*
Vers fruit salade*
Italiaanse ciabatta salade (gemengde salade met paprika/ cherry tomaat/ mozzarella/
krokante ciabattastukjes)
Griekse salade (ijsbergsla met fêta/ zongedroogde tomaat/ rode ui/ pijnboompitjes)
Insalata dello chef (gemengde salade met gebakken champignons/ zongedroogde tomaat/
rode ui/ pijnboompitjes/ olijf/ mozzarella)
Insalata pomodore (met tomaat/ rode ui/ oregano/ kappertjes)
Salade geitenkaas (met courgette/ pijnboompitjes/ rode ui)
Mediterrane salade (gemengde salade met rode en gele paprika/ courgette/ cherrytomaatjes/ mozzarella/ gerookte kip)
Gemengde salade met diverse kaassoorten (met tomaat/ olijf/ notenmelange)
Gemengde salade met gerookte zalmfrisé en scampi's
Gemengde salade met tonijn (met olijf/ radijs/ rode ui/ appel/ paprika )

Sausjes koud:

Sausjes warm:

-

-

cocktail saus *
knoflooksaus *
zigeunersaus *
ravigotte saus *

saté saus *
honing mosterdsaus
champignonroomsaus
pepersaus
stroganoff saus

Broden met kruidenboter en/of tapenade
-

gewone stokbroden *
kaas/ ui broden
olijf broden
broden met zongedroogde tomaat
breekbrood
ciabatta

U kunt de BBQ geheel naar eigen wens samenstellen!
Kosten BBQ compleet bij alleen keuze uit gerechten aangegeven met *: € 12,50 per persoon.
Kosten BBQ compleet bij volledige keuze gerechten: € 15,00 per persoon.
- Wij rekenen 5 stuks vlees/ vis per persoon.
- 0-20 personen: maximaal 4 soorten salade en maximaal 4 soorten sausjes.

Alle gerechten worden netjes afgegarneerd geleverd op rvs -of porseleinen schalen.

Huur Gas BBQ (70-75 cm) € 45,00 (incl. gasverbruik en tangen)
Eventuele schoonmaakkosten BBQ € 25,00
Personeel bakken vlees: €25,00 per uur per persoon
Huur ruim voldoende borden met bestek en servetten € 1,50 per persoon.
Afwas BBQ compleet: 7% van de totaalprijs.

Prijzen incl. alle benodigd opschepbestek.
Prijzen incl. BTW.
Prijzen incl. bezorgen en ophalen.

