BBQ PARTY 1 & 2
Voor feesten zonder bakservice
Kies je favoriete BBQ Party formule.
Je kan naar believen uitbreiden met onze dessertformules.
Neem er gerust de borden en bestekservice bij indien je graag de vaat aan ons overlaat.
Voor een BBQ Party zonder zorgen stellen we graag onze formules met bakservice voor.
Bij bbq party 1 & 2 voorzien we 3 stuks vlees per persoon (+-300gr) verspreid over 4 soorten
Indien gewenst voorzien we vegetarische alternatieven.

BBQ PARTY 1

BBQ PARTY 2

 Grillworst

 Chipolata

 Gemarineerde kipfilet

 Kippekoteletje

 Varkenssaté

 Varkensmignonette

 Hamburger

 Kalkoenbrochette

+
 Rauwkostgroenten & salades
 Sausjes : mayonaise, cocktail, tartaar & barbequesaus
 Aardappel- & pastasalade

Prijzentabel

l

Broodjesbar (3 st pp)

BBQ Party geleverd

Met borden en bestekservice

Vanaf 6 personen

16,00 €

16,00 € + vast 50,00 €

Vanaf 25 personen

15,50 €

17,50 €

Vanaf 50 personen

15,00 €

17,00 €

Vanaf 100 personen

14,50 €

16,50 €

Standaard dessertenbuffet

4,00 €

4,25 €

Taartenbuffet

4,75 €

5,00 €

Dessertbuffet van het huis

5,00 €

5,25 €

De traditioneel geportioneerde huisbereide klassiekers chocolademoes, ambachtelijke
hoeverijstepap met bruine suiker & tiramisu vormen het standaard dessertenbuffet. Er wordt 1,5
portie dessert per persoon voorzien.

Het taartenbuffet omvat een mengeling van klassieke taarten op basis van 1,5 portie taart per
persoon.
Het dessertenbuffet van het huis bevat een waaier aan mini dessertjes, zowel mousses als
bavaroises en gebakjes, In dit snoepertjesbuffet wordt je verwend met 4 dessertjes per
persoon. Het aanbod aan dessertjes breidt uit samen met het aantal gasten aan je feesttafel.

014 37 82 50 | KATTENBERG 8 - DESSEL
INFO@PASKO.BE | WWW.PASKO.BE
FEESTSERVICE
Deze prijslijst is geldig vanaf 01/08/2022 en vervangt alle voorgaande prijslijsten.
Gratis levering binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 250,00 €
Alle prijzen zijn btw inclusief.

BBQ PARTY 3 & 4
Voor feesten zonder bakservice
Kies je favoriete BBQ Party formule.
Je kan naar believen uitbreiden met onze dessertformules.
Neem er gerust de borden en bestekservice bij indien je graag de vaat aan ons overlaat.
Voor een BBQ Party zonder zorgen stellen we graag onze formules met bakservice voor.
Bij bbq party 3 & 4 voorzien we 4 stuks vlees per persoon (+-400gr) verspreid over 6 soorten
Indien gewenst voorzien we vegetarische alternatieven.

BBQ PARTY 3

BBQ PARTY 4

 Grillworst

 Provençaalse bbqworst

 Gemarineerde kipfilet

 Kippedrumsteak

 Huisbereide rundsburger

 Caraibische kalkoenmignonette

 Kalkoenbrochette

 Gemarineerde varkenssaté

 Spareribbekes

 Rumsteak

 Gemarineerd BBQ spek

 Gezouten spek

+

 Rauwkostgroenten & salades
 Sausjes : mayonaise, cocktail, tartaar & barbequesaus
 Aardappel- & pastasalade

l

Broodjesbar (2 st pp)

 Gebakken krielaardappeltjes
Prijzentabel

BBQ Party geleverd

Met borden en bestekservice

Vanaf 6 personen

18,00 €

18,00 € + vast 50,00 €

Vanaf 25 personen

17,50 €

19,50 €

Vanaf 50 personen

17,00 €

19,00 €

Vanaf 100 personen

16,00 €

18,00 €

Standaard dessertenbuffet

4,00 €

4,25 €

Taartenbuffet

4,75 €

5,00 €

Dessertbuffet van het huis

5,00 €

5,25 €

De traditioneel geportioneerde huisbereide klassiekers chocolademoes, ambachtelijke
hoeverijstepap met bruine suiker & tiramisu vormen het standaard dessertenbuffet. Er wordt 1,5
portie dessert per persoon voorzien.

Het taartenbuffet omvat een mengeling van klassieke taarten op basis van 1,5 portie taart per
persoon.
Het dessertenbuffet van het huis bevat een waaier aan mini dessertjes, zowel mousses als
bavaroises en gebakjes, In dit snoepertjesbuffet wordt je verwend met 4 dessertjes per
persoon. Het aanbod aan dessertjes breidt uit samen met het aantal gasten aan je feesttafel.
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Alle prijzen zijn btw inclusief.

BBQ PARTY 5 & 6
Voor feesten zonder bakservice
Kies je favoriete BBQ Party formule.
Je kan naar believen uitbreiden met onze dessertformules.
Neem er gerust de borden en bestekservice bij indien je graag de vaat aan ons overlaat.
Voor een BBQ Party zonder zorgen stellen we graag onze formules met bakservice voor.
Bij bbq party 5 & 6 voorzien we 4 stuks per persoon (+-400gr) verspreid over 6 soorten vlees/vis
Indien gewenst voorzien we vegetarische alternatieven.

BBQ PARTY 5

BBQ PARTY 6

 Western steak

 Rumsteak

 Gemarineerde kalkoentournedos

 Gemarineerde kipfilet

 Provencaalse bbqworst

 Mixed grill brochette
(varken-rund-kalkoen)

 Spareribbekes

 Chipolata

 Brochette van varkenshaas

 BBQ spek

 Scampi spiesje

+

 Vispapillotte
(zalm-kabeljauw-gamba)

 Rauwkostgroenten & salades
 Sausjes : mayonaise, cocktail, tartaar & barbequesaus
 Aardappel- & pastasalade

l

Broodjesbar (2 st pp)

 Gebakken krielaardappeltjes
Prijzentabel

BBQ Party geleverd

Met borden en bestekservice

Vanaf 6 personen

21,00 €

21,00 € + vast 50,00 €

Vanaf 25 personen

20,50 €

22,50 €

Vanaf 50 personen

20,00 €

22,00 €

Vanaf 100 personen

19,00 €

21,00 €

Standaard dessertenbuffet

4,00 €

4,25 €

Taartenbuffet

4,75 €

5,00 €

Dessertbuffet van het huis

5,00 €

5,25 €

De traditioneel geportioneerde huisbereide klassiekers chocolademoes, ambachtelijke
hoeverijstepap met bruine suiker & tiramisu vormen het standaard dessertenbuffet. Er wordt 1,5
portie dessert per persoon voorzien.

Het taartenbuffet omvat een mengeling van klassieke taarten op basis van 1,5 portie taart per
persoon.
Het dessertenbuffet van het huis bevat een waaier aan mini dessertjes, zowel mousses als
bavaroises en gebakjes, In dit snoepertjesbuffet wordt je verwend met 4 dessertjes per
persoon. Het aanbod aan dessertjes breidt uit samen met het aantal gasten aan je feesttafel.
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