
Budget Barbecue 

Hamburger 

Bbq worst 

2 x stokje sate 

Uiensaus en satesaus 

Huzarensalade (200 gr) 

Stokbrood met kruidenboter 

Prijs p.p. € 6,95 

 

BBQ ‘standaard”     ( 4stuks vlees) 

Hamburger 

Gemarineerde karbonade 

Bbq worst 

Gemarineerde kipfilet 

Knoflook-, slagers- en zigeunersaus 

Aardappelsalade / huzarensalade 

2-3 soorten verse rauwkostsalade 

Stokbrood met kruidenboter 

Prijs p.p. € 11,50 

 

Wilt u een BBQ erbij ? 

BBQ in bruikleen ,   gas € 15,00 + schoonmaak € 15,00 

Eventueel bord en bestek:  

Wegwerp degelijke kwaliteit € 0,60 p.p.  

Aardewerk bord en bestek € 0,50 p.p. (incl.afwas € 1,50 p.p.) 

 

 

 

 

 

 



BBQ “populair”     (4 stuks vlees) 

Bbq worst 

Hamburger 

Sate 

Gemarineerde Kipfilet 

Gemarineerde Speklap 

Gemarineerde Karbonade 

Knoflook-, sate-, slagers- en zigeunersaus 

Aardappelsalade / Huzarensalade 

2-3 soorten verse rauwkostsalade 

Stokbrood met kruidenboter 

Prijs p.p. € 12,95 

 

Wilt u een BBQ erbij ? 

BBQ in bruikleen ,   gas € 15,00 + schoonmaak € 15,00 

Eventueel bord en bestek:  

Wegwerp degelijke kwaliteit € 0,60 p.p.  

Aardewerk bord en bestek € 0,50 p.p. (incl.afwas € 1,50 p.p.) 

 

 

 

BBQ “party”     (4 stuks vlees) 

Gemarineerde Kipfilet 

Hamburger 

Sate 

Biefspies 

Kip op stok 

Varkenshaas porto 

Gemarineerde Karbonade 

Knoflook-, sate-, slagers- en zigeunersaus 

Aardappelsalade / Huzarensalade 



2-3 soorten verse rauwkostsalade 

pastasalade 

Stokbrood met kruidenboter 

Prijs p.p. € 14,50 

 

Wilt u een BBQ erbij ? 

BBQ in bruikleen ,   gas € 15,00 + schoonmaak € 15,00 

Eventueel bord en bestek:  

Wegwerp degelijke kwaliteit € 0,60 p.p.  

Aardewerk bord en bestek € 0,50 p.p. (incl.afwas € 1,50 p.p.) 

 

 

 

BBQ “de luxe”   (4,5 stuks vlees/vis) 

Biefspies 

Hamburger 

Scampi spies 

Varkenshaas porto 

Zalmfilet op stok 

Bourgondische Kipfilet 

Sate 

Gemarineerde Karbonade 

Knoflook-, sate-, slagers- en zigeunersaus 

Aardappelsalade / Huzarensalade 

2-3 soorten verse rauwkostsalade 

Pastasalade 

Fruitsalade 

Turks brood met kruidenboter 

Prijs p.p. € 16,95 

 

 



Wilt u een BBQ erbij ? 

BBQ in bruikleen ,   gas € 15,00 + schoonmaak € 15,00 

Eventueel bord en bestek:  

Wegwerp degelijke kwaliteit € 0,60 p.p.  

Aardewerk bord en bestek € 0,50 p.p. (incl.afwas € 1,50 p.p.) 

 

 

 

BBQ / PAN  feest.     (vanaf 15 personen) 

Hamburger 

2 x stokje sate 

Snellekip reepjes en/of Thaise Kipreepjes 

Shoarmavlees en/of Gyrosvlees 

Piripiri saus, slager saus, sate saus 

Krieltjes, uiringen en champignonschijfjes 

2-3 soorten verse rauwkossalade 

Stokbrood met kruidenboter 

Prijs p.p. € 12,90 p.p. 

 

Vanaf 15 personen incl. grote koekenpan met gas. 

Indien minder personen € 25,- voor gas en schoonmaak 

 

TAPA Q 

Kleine hapjes dus tapas op de bbq/pan maar liefst 7 stuks van Top kwaliteit. 

 

2 x scampie op spies met pancetta 

Biefspiesje 

Varkenshaas op spies 

Zalmfilet op spies 

Rostbratwurstje 

Biefburger 



Chicken lumberjack 

Truffelmayonaise, slagers saus, Bbq saus 

koolsalade 

Groene slamix 

Bakje met olijven mix 

Pastasalade 

Turks brood met kruidenboeter en aioli 

Prijs p.p. €16,50 

 

Leverbaar vanaf 10 personen inclusief grote koekenpan met gas. 

 

 

 

 


