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De Aperitiefhapjes gegrild op bbq:
- Zeeuwse mosselpotje
- Scampi’s op spie gemarineerd
- Scampipotje met kruidenboter
- Gemarineerd sint-Jacobsvrucht op spie
- Mini chipolata/merguez/grillworst
- Mini hamburger op spie
- Bbq lolly
- “Green berbs” balletjes op spie met courgette
- Lookworst op brood met pita saus
- Bloedworst met appel en spek op spie
- Witte worst met pruim of kaas en spek op spie
- Mini kip-/kalkoen-/varken-/rundsaté
- Mini lamspie met abrikoos
- Mini kippenvleugeltjes
- Mini kippenboutjes
- Gemarineerde Ribbetjes
- Brochette van tomaat en mozzarella op spie
- Keuze v/d chef (8 stuks)
De vis voorgerechten:
- Gegrilde scampi’s
- Zalmfilet in papillot met fijne groentjes
- Kabelfilet in papillot met chorizo en zuiderse tomaat
- Brochette van verse gemarineerde coquilles
- Gegrilde gamba’s met zuiderse tomaat en kruiden

1,75 €/st.
2,75 €/st.
2,75 €/st.
3,75 €/st.
1,50 €/st.
1,50 €/st.
1,50 €/st.
1,95 €/st.
1,95 €/st.
1,75 €/st.
1,75 €/st.
1,75 €/st.
2,25 €/st.
1,50 €/pers.
1,75 €/st.
2,25 €/st.
1,95 €/st.
13,50 €/pers.
9,95 €/st.
9,95 €/st.
9,95 €/st.
16 €/st.
16 €/st.

De standaard barbecue aan huis:
De Standaard barbecue in buffetvorm met keuze uit 3 of 4 stukken vlees/vis:
→ Barbecueworst/braadworst
→ Gemarineerde kipfilet/saté
→ Varkenshaasje v/h huis
→ Ambachtelijke been hesp
→ Gemarineerde spar rib
→ Ambachtelijke boerenspek
→ Barbecueburger
→ Gemarineerd rundsaté
→ Italiaans varkenslapje “Verona”
→ Varkens kotelet v/h huis
→
→
→ Gekruide varkenssaté
→ Kalkoen tournedos
→ Zuiderse gevogelte saté
→ Jamaicaanse rund saté
→ Gemarineerde biefstuk/rosbief of natuur
→ Lams kotelet gemarineerd
→ Mergueez/chipolata
→ Noorse zalmfilet in papillot
→ Kabeljauwhaasje in papillot
→ Scampi’s in papillot of op spie
→ Het groentebuffet: Gemengde sla, Belgische tomaat in kwartjes, verse geraspte wortels, komkommer salade
met dressing, witte kool in vinaigrette met rozijntjes en appels, rode kool met fijne groentjes in een vinaigrette,
knolselder in de honing vinaigrette, aardappelsalade, pasta salade, rijst, wit & bruin brood en een keuze uit koude
en warme sauzen.
→ Borden, bestek en afwas incl.
→ Geen bediening en of afruiming
→ Barbecuestel + houtskool
→ Minimum aantal personen is 25 volwassen
Kostprijs pers persoon:
→ 3 stukken vlees of 6 kleine stukken:
→ 4 stukken vlees of 8 kleine stukken:

25,00 €/volw.
28,00 €/volw.

De uitgebreide barbecue formules vanaf +/- 25 pers.:
Barbecue Smal:
Aperitiefhapjes:
→ Keuze v/d chef
Hoofdgerecht in buffetvorm:
→ Een keuze van 3 stuks vlees/vis uit de standaard barbecue formule
→ Het groentebuffet : gemengde baby salade, tomaat, wortelen, komkommer, witte en rode kool,
knolselder, aardappelsla, rijst, pasta salade, broodjes, mayonaise, cocktail, tartaar en twee warme sauzen
Barbecue Smal
38,00 €/pers.
Kinderen tussen 3 en 12 jaar
15,00 €/kind.
Barbecue Medium:
Aperitiefhapjes:
→ Mini lamsspie met abrikoos
→ Italiaanse kippenvleugeltjes
→ Mini scampispies
→ “Green herbs” balletjes met courgette op spie
→ Zeeuws mosselpotje met kruidenboter → Brochette van tomaat en mozzarella op spie
→ Mini hamburger op spies
→ Assortiment chipo/mergueez/ grilworst
Voorgerecht:
→ Zalmfilet in papillot met fijne groentjes
Hoofdgerecht in buffetvorm:
→ Gegrilde duroc d’olives rugfilet in Vlaamse kruiden
→ Gemarineerde hoevekipfilet
→ Franse gemarineerd kalkoenfilet
→ Koude groenten: gemengde salade, tomaat, wortelen, komkommer, witte en rode kool, knolselder,
aardappelsla, rijst, pastasalade en broodjes
→ Warme groenten en sauzen: prinsessenstammetjes, groentebrochette, aardappelbrochette ,
champignonsaus en huisbereide barbecuesaus.
→ Sausje: mayonaise, Provinciaalse saus, cocktail, tartaar, vinaigrettes en dressings.
Barbecue Medium
48,00 €/pers.
Kinderen tussen 3 en 12 jaar
15,00 €/kind
Barbecue v/h huis 2017:
Aperitiefhapjes :
→ Assortiment van gegrilde hapjes, markt aanbod
Voorgerecht:
→ Noors kabeljauwhaasje in papillot met chorizo en zoete Cherry tomaat
Hoofdgerecht in buffetvorm:
→ Gegrilde duroc d’olives haasje in Vlaamse kruiden
→ Belgische entrecote wit/blauw ras
→ Gegrild eendenborst op grootmoeders wijze
→ Koude groenten: gemengde salade, tomaat, wortelen, komkommer, witte en rode kool, knolselder,
aardappelsla, rijst, pastasalade en broodjes
→ Warme groenten en sauzen: prinsessenstammetjes, groentebrochette, aardappelbrochette ,
champignonsaus en huisbereide barbecuesaus.
→ Sausje: mayonaise, Provinciaalse saus, cocktail, tartaar, vinaigrettes en dressings.
Barbecue v/h huis
52,00 €/pers.
Kinderen tussen 3 en 12 jaar
15,00 €/kind
Barbecue Italiaans:
Aperitiefhapjes:
→ Toscaanse burgertje met pistoletje
→ Kippenrol Au Gratin op spie
→ Mosseltjes op zuiderse wijze
→ Courgetten rolletjes met Parmezaans gehakt
→ Gevuld stokbroodjes
→ Toscaanse mini worstjes op spie
Voorgerecht:
→ Kabeljauwhaasje “la rosa” op bedje van tomaat, courgetten, tomaat en bascilicum
Hoofdgerecht:
→ Steak op Italiaanse wijze (rub dry)
→ Kip rib Bella vista
→ Venetiaanse varkensrugstuk

→ Koude groenten: gemengde salade, tomaat, wortelen, komkommer, witte en rode kool, knolselder,
aardappelsla, rijst, pastasalade en broodjes
→ Warme groenten en sauzen: prinsessenstammetjes, groentebrochette, aardappelbrochette ,
champignonsaus en huisbereide barbecuesaus.
→ Sausje: mayonaise, Provinciaalse saus, cocktail, tartaar, vinaigrettes en dressings.
Barbecue Italiaans
57,00 €/pers.
Kinderen tussen 3 en 12 jaar
15,00 €/kind
Wild Barbecue
Aperitiefhapjes:
→ Een assortiment van gemarineerd kwartelfilet/boutjes eventueel op spie
→ Gemarineerd bosduiffilet op spie
→ Everzwijnworstjes
→ Bloedworst met appel op spie
→ Een spie van gemarineerd everzwijn
→ Rollade van parelhoen met portosaus
→ Spie van gemarineerd fazantenfilet
Hoofdgerechten:
→ Gegrilde hertenkalffilet gemarineerd in de rode wijn
→ Wilde eendenborstfilet en appelsein
→ Gekruid everzwijn kotelet (dik)
→ Warme groenten: wintergroenten (spruitjes, savooi, kolen, enz…), aardappel in de schil met
kruidenboter en de gepaste warme sauzen.
Barbecue winter/wild
65,00 €/pers.
Kinderen tussen 3 en 12 jaar
15,00 €/kind
Winter Barbecue
Aperitiefhapjes:
→ Bloedworst met appel op spie
→ Winterworstjes
→ Winter lolly
→ Scampi’s met winterkruiden
→ Everzwijn met abrikoos op spie
→ Mosselpotje met spekjes en kruiden
Hoofdgerechten:
→ Wintervleesrib
→ Gemarineerd kangoroefilet
→ Duroc d’olives Côte à l’os
→ Eendenborst filet
→ Warme groenten: wintergroenten (spruitjes, savooi, kolen, enz…), aardappel in de schil met
kruidenboter en de gepaste warme sauzen.
Barbecue winter
53,00 €/pers.
Kinderen tussen 3 en 12 jaar
15,00 €/kind

Desserten:
→ Appelbom met spek en huisbereide barbecuesaus
→ Appels met kaneel en amoretto met crumble van speculaas
→ Papillot van banaan en honing
→ Banaan met chocolade en rum of amoretto
→ Gegrilde ananas met amoretto en kwark

9,50 €/pers.
9,50 €/pers.
9,50 €/pers.
9,50 €/pers.
9,50 €/pers.

Gebakken ribbetjes à volanté (vanaf +/- 25pers)
- Belgische spar-ribs, gekruid en afgebakken op bbq
- Markt verse groenten (7 verschillende soorten), mayonaise en ketchup.
- Warme sauzen: champignon, peperroom en provinciaalse saus
- Belgische aardappel kroketten/Belgische frieten/krielaardappelen
- Borden en bestek

28,00 €/pers.

Steak/rund gebraad/rosbieffestijn à volanté (vanaf +/- 25 pers)
- Belgische biefstuk 1ste keus van het wit/blauw ras uit de Ardennen, gekruid of gemarineerd, wordt ter plaatse
gebakken of gegrild en versneden
- Markt verse groenten (7 verschillende soorten), mayonaise en ketchup.
- Warme sauzen: champignon, peperroom en bearnaise saus
- Belgische aardappel kroketten/Belgische frieten/krielaardappelen
- Borden en bestek
25,00 €/pers.

Entrecote/dunne lende à volanté (vanaf +/- 25pers)
ste

- Belgische biefstuk 1 keus van het wit/blauw ras uit de Ardennen, gekruid, wordt ter plaatse gebakken of
gegrild en versneden
- Markt verse groenten (7 verschillende soorten), mayonaise en ketchup.
- Warme sauzen: champignon, peperroom en bearnaise saus
- Belgische aardappel kroketten/Belgische frieten/krielaardappelen
- Borden en bestek
31,00 €/pers.

Duroc d’olives haasje à volanté (vanaf +/- 25 pers)
- Duroc d’olives haasje (varkensfilet), gekruid en ter plaatse gebakken en versneden
- Markt verse groenten (7 verschillende soorten), mayonaise en ketchup.
- Warme sauzen: champignon, peperroom en provinciaalse saus
- Belgische aardappel kroketten/Belgische frieten/krielaardappelen
- Borden en bestek

25,00 €/pers.

Franse kalkoenfilet/gebraad, kipfilet à volanté (vanaf +/- 25pers)
- Franse kalkoenfilet zorgvuldig uit gekozen gemarineerd en gekruid, wordt ter plaatse afgebakken en versneden
- Markt verse groenten (7 verschillende soorten), mayonaise en ketchup.
- Warme sauzen: champignon en roze peperroom
- Belgische aardappel kroketten/Belgische frieten/krielaardappelen
- Borden en bestek
25,00 €/pers.

De vegetarische gerechten:
- Papillot van seizoengroentjes met mozzarella en kruiden
- Groente brochette
- Courgetten in papillot met waterkers en munt
- Papillot van aubergine, tomaat en champignons
- Groenten spie met falafel
- Papillot van groenten en kaas met aardappeltjes
- Courgetten rolletjes met falafel op spie gemarineerd

De Prijzen die hier bovenaan vermeld zijn, zijn onder voorbehoud berekend en dienen als een richtprijs.
Alles word berekend op de marktprijs per week.
De prijzen zijn incl. b.t.w. of dat het anders vermeld staat.
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