BBQ Buffetten vanaf 20 personen
Onze BBQ buffetten kunt u zelf samenstellen. Het buffet bestaat uit een basis
saladebuffet als voorgerecht en als garnituur voor uw BBQ. Het buffet wordt continue
bijgevuld. U kunt het saladebuffet naar keuze uitbreiden. Om uw BBQ compleet te maken
kunt u diverse vis en vleessoorten toevoegen. U dient minimaal 3 items toe te voegen om
een compleet buffet te kunnen presenteren.
BBQ buffet € 17,50
• 2 soorten brood met kruidenboter, tapenade en gezouten boter
• Saladebuffet
o div. slasoorten
o tomaat
o zongedroogde tomaatjes in olie
o geschaafde Parmezaan
o gegrilde groenten, paprika, courgette, aubergine
o komkommer
o rode ui
o augurk
o olijven
o kappertjes
o gebakken spekjes
o knoflook croutons
o 2 soorten dressing
• Frites
• 3 koude sauzen en satésaus
Uitbreidingen saladebuffet prijs p.p.
Gerookte zalm
Fruits de Mer salade
Carpaccio
Vitello tonato
Caprese
Charcuterie
Franse kaassoorten

€
€
€
€
€
€
€

2,75
3,50
2,75
2,75
2,50
3,00
5,00

Uitbreidingen garnituren prijs p.p
Gepofte aardappel met crème frâiche
Maiskolf gegrild met roomboter
Aardappelsalade
Pastasalade met Rucola

€
€
€
€

1,75
1,75
1,75
1,75

Keuze vis en vleessoorten BBQ prijs p.st
Gemiddeld gewicht items 60-90 gram
€ 3,50
Groentespies
Runderworstje
Vegetarische burger
Runderhamburger
Spiesje kipsaté
Hawaïspiesje
Vis van de dag in folie
Drumstick
Speklapje
€ 4,50
Spareribs
Tonijn
Sardines
Spies biefstuk
Dorade
Zigeunerspies
Spiesje gamba’s
Piri Piri kip (filet)
Zalm in folie
Kangoeroesteak
€ 5,75
Lamsracks
Filet Mignon
Spies lamsfilet
Argentijnse steak
Spies ossenhaas
Spies coquilles
Kreeft 1/2
Spies eendenborst
Tournedos (100 gram)

€
€
€
€

11,50
14,50
8,50
7,50

Oesters
Sliptong ( gebakken niet gegrild)

€ 2,75
€ 6,50

Buffet Mediterraans (combi tapa’s en Italiaans buffet) € 27,50 p.p.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Saladebuffet
Vitello Tonnato
Salade Caprese
Carpaccio
Antipasti,
Fruits de Mer salade
Gegrilde groenten
Gevulde wijnbladeren
Olijven
Spaanse kaas en worst
Spiesje gamba’s
Lamskoteletje
Albondigas
Gekruide kippenpootjes
Calamares met aïoli
Pepers gevuld met kaas
Aardappeltjes met aïoli
Artisjokhartjes met ham
Pasta met naar keuze Bolognesesaus (kan ook vegetarisch) of kip-pesto
Brood met kruidenboter, tapenade en gezouten boter

