
BARBECUE 

         
 
Deze voorbeelden zijn telkens samengesteld uit 2 delen: ‘vlees-vis’ en 
‘groenten’. Deze kunnen onderling gewisseld worden. 
Prijzen zijn excl. BTW ( 6 % enkel leveren en 12% met diensten )  
In de prijs is het bakken ter plaatse (+ huur barbecuevuur) niet 
inbegrepen. Vraag hiervoor vrijblijvend een offerte. 
 
Voorbeeld basis : 

 ‘basis’ 360 gr vlees per persoon: 8.00€ pp 
Kippenfilet gemarineerd 
BBQ- worst 
Vleesrib 
Slagersbrochette 

 Groenten en toebehoren ‘basis’: 6.30€ pp 
Gewone slagarnituren (sla, tomaat, wortelen, komkommer, bloemkool, boontjes) 
Stokbrood 
Aardappelsla 
Deegwarensla 
Rijstsla 
Sausen : mayo, cocktail, tartaar 

 
 
Voorbeeld vis en vlees : 

 ‘vis en vlees’ 360 gr vlees/vis per persoon: 12.55€ pp 
Chipolataworst 
Gemarineerde kippenfilet 
Gemarineerde kottelet 
Gemarineerde rundssaté 
Pakketje zalm 
Pakketje kabeljauw 

 Groenten en toebehoren ‘vlees-vis’: 7.00€ pp 
Gewone slagarnituren (sla, tomaat, wortelen, komkommer, bloemkool, boontjes) 
Aardappelsla 
Rijstsla 
Spekjespasta 
Sausen : mayo, cocktail, tartaar 
Tafelbroodjes 
 
 
 
 



 
 
 

Voorbeeld special :  

 ‘special’ 360 gr vlees/vis per persoon: 14.25€ pp 
Gemarineerde lamsbrochette 
Kalkoensteak 
Sparerib 
Rundssouvlaki 
Pakketje Tilapia 
Scampispie 

 Groenten en toebehoren  ‘special’: 10.55€ pp 
Gewone slagarnituren (sla, tomaat, wortelen, komkommer, bloemkool, boontjes) 
Extra gemengde salades : Aziatische koolsla en Far West salade 
Aardappel in schil 
Graantjessla 
Parelcouscous 
Tafelbroodjes 
Lookbrood 
Sausen : mayo, cocktail, tartaar, provençaalse saus (warm) 

 
 
 
 
Voorbeeld luxe :  

 ‘luxe’ 360 gr vlees/vis per persoon: 19.45€ pp 
Gemarineerde kalfssteak 
Gemarineerd lamskroontje 
Gevuld varkenshaasje 
Côte à l’os 
Spekfakkel 
Pakketje zeewolf 
Tonijnsteak 
Scampi-St Jacobsvruchtsaté 

 Groenten en toebehoren  ‘luxe’: 10.75€ pp 
Gewone slagarnituren (sla, tomaat, wortelen, komkommer, bloemkool, boontjes) 
Extra gemengde salades : Aziatische koolsla, Sombrerosla 
Zuid-Amerikaanse aardappelsla 
Aziatische noedelsla 
Farfallesla 
Tafelbroodjes 
Lookbrood 
Sausen : mayo, cocktail, tartaar, vissaus, pepersaus, dressings. 
 
 



 
 
 
Speciale huisgemaakte“hapjes”bbq € 14.95 pp, min. 12 pers. 
* Mini- brochetjes ( 50 g vlees) van : 
 - Gemarineerde kippenfilet met verse ananas 
  - Assortiment miniworstjes 
  - Gemarineerde Lamsfilet met rode ui, courgette, abrikoos in spek 
  -Zuiderse runderrolletjes met gemarineerde champignons en 
           kerstomaat 
* Geitenkaasje met spek op een fruitig slaatje met frambozensaus 
* Mini-vispakketjes( 50 g vis) van 
   - Zalm met prei, kruidenboter 
  - Tilapiafilet met champignons ,courgette en kerstomaat 
            

 bbq-saus, mosterdsaus, witte wijnsaus 
 

Slaatjes in glaasjes, € 7.25 pp, min. 12 pers. 
Als toebehoren voor de hapjes bbq zijn de ‘4’ verschillende slaatjes, gepresenteerd in 
individuele glaasjes met hun dressings, zeer leuk. Dit alles voorzien van een 
assortiment van tafelbroodjes. 
 
 


