BARBEQUE PARTY
BBQ party 1
‣ Grillworst
‣ Gemarineerde kipfilet
‣ varkenssaté
‣ hamburger

BBQ party 2
‣ grillworst
‣ kippedrumsteak
‣ varkensmignonette
‣ kalkoenbrochette

bij bbq party 1 & 2 voorzien we 3 stuks vlees per persoon (+-300gr) verspreid over 4 soorten vlees
de bijgerechten zijn steeds inbegrepen
indien gewenst voorzien we vegetarische alternatieven

‣
‣
‣
‣

Rauwkostgroenten & groentenmixen
Mayonaise, cocktail, tartaar & barbequesaus
Aardappel- & pastasalade
Broodjesbar (3 st pp)
PRIJZENTABEL BBQ 1 en BBQ 2

Kant en klaar geleverd

Vanaf 6 personen

14,00 €

Vanaf 25 personen

14,00 €

Met borden en
bestekservice
14,00 €
+ vast 50,00 €
16,00 €

Met bbq bakservice

Vanaf 50 personen

13,00 €

15,00 €

16,00 €
+ vast 125,00 €
17,50 €

Vanaf 100 personen

12,00 €

14,00 €

16,00 €

Niet van toepassing

‣

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.

‣

Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Standaard dessertenbuffet

3,25 €

Met borden en
bestekservice
3,25 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

Met bbq bakservice

4,50 €

3,50 €

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/02/2019 en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief.
Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 €
Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen

www.pasko.be
volg ons via

BARBEQUE PARTY
BBQ party 3
‣ Grillworst
‣ Gemarineerde kipfilet
‣ huisbereide rundsburger
‣ Kalkoenbrochette
‣ sparerib
‣ gemarineerd BBQ spek

BBQ party 4
‣ provençaalse bbq worst
‣ kippedrum
‣ kalkoentournedos met spek
‣ Gemarineerde varkenssaté
‣ geroosterd BBQ spek
‣ rumsteak

bij bbq party 3 & 4 voorzien we 4 stuks vlees per persoon (+-400gr) verspreid over 6 soorten vlees
de bijgerechten zijn steeds inbegrepen
indien gewenst voorzien we vegetarische alternatieven

‣
‣
‣
‣
‣
‣

Rauwkostgroenten & groentenmixen
Mayonaise, cocktail, tartaar & barbequesaus
Aardappel- & pastasalade
Broodjesbar (2 st pp)
Warme saus
gebakken krielaardappeltjes
PRIJZENTABEL BBQ 3 en BBQ 4

Kant en klaar geleverd

Vanaf 6 personen

16,50 €

Vanaf 25 personen

16,50 €

Met borden en
bestekservice
16,50 €
+ vast 50,00 €
18,50 €

Met bbq bakservice

Vanaf 50 personen

15,50 €

17,50 €

18,50 €
+ vast 125,00 €
20,00 €

Vanaf 100 personen

14,50 €

16,50 €

18,50 €

Niet van toepassing

‣

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.

‣

Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Standaard dessertenbuffet

3,25 €

Met borden en
bestekservice
3,25 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

Met bbq bakservice

4,50 €

3,50 €

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/02/2019 en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief.
Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 €
Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen

www.pasko.be
volg ons via

BARBEQUE PARTY
BBQ party 5
‣ varkenshaasje
‣ Gemarineerde kipfilet
‣ spareribbekes
‣ Provençaalse barbequeworst
‣ zalm in papillotte met witte wijn
‣ scampi (3st) in lookboter

BBQ party 6
‣ varkenshaasje
‣ rumsteak
‣ mixed grillbrochette (varken-lams-kalkoen)
‣ chipolata
‣ kabeljauw met mozarella en pesto rosso
‣ scampi (3st) in lookboter

bij bbq party 5 & 6 voorzien we 4 stuks vlees / vis per persoon (+-400gr) verspreid over 6 soorten
vlees / vis
de bijgerechten zijn steeds inbegrepen
indien gewenst voorzien we vegetarische alternatieven

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Rauwkostgroenten & groentenmixen
Mayonaise, cocktail, tartaar & barbequesaus
Aardappel- & pastasalade
Broodjesbar (2 st pp)
Warme saus
gebakken krielaardappeltjes
gratin aardappelen
PRIJZENTABEL BBQ 5 en BBQ 6

Kant en klaar geleverd

Vanaf 6 personen

18,50 €

Vanaf 25 personen

18,50 €

Met borden en
bestekservice
18,50 €
+ vast 50,00 €
20,50 €

Met bbq bakservice

Vanaf 50 personen

17,50 €

19,50 €

20,50 €
+ vast 125,00 €
22,00 €

Vanaf 100 personen

16,50 €

18,50 €

20,50 €

Niet van toepassing

‣

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.

‣

Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Standaard dessertenbuffet

3,25 €

Met borden en
bestekservice
3,25 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

Met bbq bakservice

4,50 €

3,50 €

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/02/2019 en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief.
Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 €
Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen

www.pasko.be
volg ons via

BARBEQUE PARTY
BBQ degustatie
‣ kalfslende
‣ chateaubriand
‣ VARKENSHAAS “DUROC”
‣ arrosticini van kip
‣ mediterraanse tongschar
‣ gegrilde gamba’s (2st)
bij de degustatie bbq party voorzien we 6 stukjes vlees / vis per persoon (+-400gr)
de bijgerechten zijn steeds inbegrepen
indien gewenst voorzien we vegetarische alternatieven

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Rauwkostgroenten & groentenmixen
Mayonaise, cocktail, tartaar & barbequesaus
Aardappel- & pastasalade
Broodjesbar (2 st pp)
Warme sauzen
gebakken krielaardappeltjes
gratin aardappelen
PRIJZENTABEL BBQ DEGUSTATIE

Kant en klaar geleverd

Vanaf 15 personen

21,00 €

Vanaf 25 personen

21,00 €

Met borden en
bestekservice
21,00 €
+ vast 50,00 €
23,00 €

Met bbq bakservice

Vanaf 50 personen

20,00 €

22,00 €

23,00 €
+ vast 125,00 €
24,50 €

Vanaf 100 personen

19,00 €

21,00 €

23,00 €

Niet van toepassing

‣

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.

‣

Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Standaard dessertenbuffet

3,25 €

Met borden en
bestekservice
3,25 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

Met bbq bakservice

4,50 €

3,50 €

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/02/2019 en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief.
Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 €
Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen

www.pasko.be
volg ons via

