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BBQ formules
Barbeque 1 : Kies naar eigen voorkeur 3 soorten vlees (3 stuks per persoon +-300gr)
Gemarineerde varkenskotelet
Rauwkostgroenten & groentenmixen
Gemarineerde varkenssaté
Mayonaise, cocktail, tartaar &
Grillworst
barbequesaus
Provençaalse barbequeworst
Aardappel-, rijst- & pastasalade
Chipolata
Broodjesbar
BBQ spek
Gemarineerde kipfilet
Spareribbekes
Ardense hamburger
Kalkoenbrochette
Kippebrochette
Barbeque 2 : Kies naar eigen voorkeur 4 soorten vlees (4 stuks per persoon +-350 à 400gr)
Keuze uit bbq 1 +
Rauwkostgroenten & groentenmixen
Mayonaise, cocktail, tartaar &
barbequesaus
Gemarineerde rundersaté
Mixed grill brochette
Aardappel-, rijst- & pastasalade
Varkenshaasje van de grill
Broodjesbar
Peperrumsteak
Warme saus naar keuze
Kruidige krielaardappelen
Barbeque 3 : Kies naar eigen voorkeur 4 soorten vlees of vis (4stuks per persoon +-350 à 400gr)
Keuze uit bbq 2 +
Rauwkostgroenten & groentenmixen
Mayonaise, cocktail, tartaar &
Kalfsmedaillon
barbequesaus
Kabeljauwhaasje in witte wijn
Aardappel-, rijst- & pastasalade
Zalmhaasje met groentebrunoise
Broodjesbar
Scampibrochette (4st) in lookboter
Warme sauzen naar keuze
Tongrol met gerookte zalm
Kruidige krielaardappelen

Voor bestellingen vanaf 200,00 € leveren we gratis aan huis of feestzaal binnen een straal van 20 km
Reservaties via email zijn pas geldig na bevestiging
Prijzen geldig vanaf 01-03-2015. Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten
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Degustatie barbeque : (6 kleinere stuk vlees/vis per persoon +-350 à 400gr)
Mini kalkoenbrochette
Ratatouille
Varkenshaasje van de grill
Rauwkostgroenten & groentenmixen
Filet puur
Mayonaise, cocktail, tartaar &
Lamskroontje
barbequesaus
Zalmhaasje met groentebrunoise
Aardappel-, rijst- & pastasalade
Scampibrochette (2st) in lookboter
Broodjesbar
Aardappel in de schil met kruidenboter
Warme sauzen naar keuze

Dessert
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 omvat een uitgebreid pallet aan mini dessertjes,
bavaroises en gebakjes. Het aanbod gaat van chocomoes tot crème brulée, van
speculoosbavarois tot javanais, kwarktaart, chantillyroom, ambachtelijk ijsroom..... Je wordt
verwend met 4 mini dessertjes per persoon.

Prijstabel bbq’s met bakservice
Prijs per persoon

< 25 pers

26 tot 50 pers

51 tot 100 pers

>100 pers

BBQ buffet 1

14,00 € + 165,00 €

18,00 €

16,00 €

15,00 €

BBQ buffet 2

16,00 € + 165,00 €

20,00 €

18,00 €

17,00 €

BBQ buffet 3

18,00 € + 165,00 €

22,00 €

20,00 €

19,00 €

Degustatie BBQ

20,00 € + 165,00 €

24,00 €

22,00 €

21,00 €

BBQ toestel, gas en bakservice inbegrepen, borden & bestekservice inbegrepen
Met bakservice bij < 25 PERS : +165,00 € vaste kost
Extra bedieningspersoneel : vraag vrijblijvend info
Wens je liever zelf te bakken, vraag naar onze formules zonder bakservice
Supplement standaard dessertenbuffet

3,00 €

Supplement dessertenbuffet van het huis

4,00 €

Tafel- en zaalaankleding

Vraag vrijblijvend info

Bij de borden en bestekservice is de vaat inbegrepen
Alle vermelde prijzen zijn btw inbegrepen

Voor bestellingen vanaf 200,00 € leveren we gratis aan huis of feestzaal binnen een straal van 20 km
Reservaties via email zijn pas geldig na bevestiging
Prijzen geldig vanaf 01-03-2015. Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten

