BBQ-Pakketen
BBQ pakket “Budget”

€ 3,95 per persoon

Dit pakket wordt geleverd in zwarte schaaltjes en plastic bakken met deksel (past in elke koelkast)

 Vlees: Karbonade zonder been, hamburger, varkenssaté, barbecueworst

BBQ pakket “Budget” compleet (vanaf 4 personen)

€ 7,95 per persoon

Dit pakket wordt geleverd in zwarte schaaltjes en plastic bakken met deksel

 Vlees: Karbonade zonder been, hamburger, varkenssaté, barbecueworst
 Salades: Huzarensalade
 Saus & diversen: Knoflook, cocktail, barbecuesaus, stokbrood met Kruidenboter

BBQ pakket “Favoriet”

€ 4,95 per persoon

 Vlees: Karbonade zonder been, shaslick, hamburger, varkenssaté, barbecueworst

BBQ pakket “Favoriet” compleet

(vanaf 4 personen)

€ 8,95 per persoon

 Vlees: Karbonade zonder been, shaslick, hamburger, varkenssaté, barbecueworst
 Salades: Huzarensalade Runvlees of kartoffelsalade
 Sausjes: Knoflook, cocktail, barbecuesaus,
 Diversen: Stokbrood met kruidenboter

BBQ pakket “Volop keus” (vanaf 6 personen)
let op: kies 4 stuks vlees

€ 4,95 per persoon

kies 5 stuks vlees

€ 5,95 per persoon

 keuze uit: karbonade zonder been, runderhamburger, varkenssaté, shaslick, barbecueworst, speklap, biefstukspies,
kipfilet

BBQ pakket “volop keus” compleet (vanaf 6 personen)
let op: kies 4 stuks vlees + compleet

€ 8,95 p.p.

 Vlees: zie vleeskeuze hierboven
 Salade: Huzaren, runvlees of kartoffelsalade
 Salade: Rauwkostsalade
 Saus: Knoflook, cocktail, speciaalsaus, barbecuesaus
 Diversen: Stokbrood met Kruidenboter en heksenkaas

kies 5 stuks vlees + compleet

€ 9,95 p.p.

BBQ pakket “Royaal”

6 stuks vlees per persoon

€ 5,95 per persoon

 Vlees: Varkensfiletlapje, gegrilde drumstick, shaslick, mix van barbecueworst/Hamburger, varkenssaté,
gemarineerde speklap

BBQ pakket “Royaal” compleet (vanaf 4 personen)

6 stuks vlees per persoon € 9,95 per persoon

 Vlees: Varkensfiletlapje, gegrilde drumstick, shaslick, mix van barbecue worst/Hamburger, varkenssaté,
gemarineerde speklap
 Salades Huzarensalade Runvlees of kartoffelsalade
 Saus & diversen: Knoflook, cocktail, barbecuesaus, stokbrood met Kruidenboter

BBQ pakket “de Luxe”

€ 7,95 per persoon

 Vlees: Houthakkerssteak, varkensfiletlapje, varkenshaas saté, kipfilet, biefstukspies

BBQ pakket “de Luxe” compleet

€ 11,95 per persoon

 Vlees: Houthakkerssteak, varkensfiletlapje, varkenshaas saté, kipfilet, biefstukspies
 Salades Scharrelei, huzaren, runvlees of kartoffelsalade en rauwkostsalade
 Saus : Knoflook, cocktail, speciaalsaus, barbecuesaus
 Diversen: stokbrood met Kruidenboter en heksenkaas

BBQ pakket “Kids”

(vanaf 4 kids)

€ 3,50 per kid

Dit pakket wordt geleverd in zwarte plastic bakken met deksel (past in elke koelkast)

 Vlees: Hamburger, barbecueworst op stok, kinderspies (alles voorgebraden)
 Plus: Verrassing

BBQ pakket “Kids”

(vanaf 4 kids)

€ 6,50 per kid

Dit pakket wordt geleverd in zwarte plastic bakken met deksel (past in elke koelkast)

 Vlees: Hamburger, barbecueworst op stok, kinderspies (alles voorgebraden)
 Plus: Verrassing
 Salades: Huzarensalade
 Saus & diversen: Mayonaise, cocktail, barbecuesaus, stokbrood met Kruidenboter

Wilt u er een barbecue bij: * gratis bij een BBQ bestelling vanaf 10 personen
* gasfles erbij kost 10,00
* barbecue moet schoon retour (wij doen het voor € 10,00)

Maak uw barbecue-feest compleet
Alleen als aanvulling op BBQ-pakketten

Peuter- aanvul arrangement

€ 3,50 per peuter

vanaf 4 peuters

 Vlees: Frikandel op stok, grillworstlolly en kinderspies (alles is voorgebraden)
 Salade: Bakje huzarensalade
 Diversen: Marshmallow op stok en verassing

Soep- arrangement

€ 3,00 per persoon

vanaf 10 personen

 Soep: Soep v/d dag
 Diversen: Croutons, Stokbrood met kruidenboter en tapenade
De Soep v/d dag wordt vers gemaakt rijkelijk gevuld en we gebruiken
Uitsluitend verse ingrediënten van de hoogste kwaliteit.

ijs- arrangement

€ 3,00 per persoon

vanaf 10 personen

 Roomijs: Vanille, Banaan, Citroen, aardbei, chocolade of stracciatella-ijs
 Diversen: Slagroom en rote grutze

Kijk ook eens bij BBQ & Buffet-Express
Deze BBQ of Buffet = Compleet verzorgd, bezorgt en wij doen de afwas
www.bbqenbuffetexpress.nl

