Barbecue
Barbecue
Tijdens elke gelegenheid en elk jaargetijde verzorgen wij je
barbecue op maat. Onze koks bereiden de diverse heerlijke
gerechten ter plaatse voor je, zodat je optimaal kunt genieten
van de gerechten en jouw gezelschap.
Je kunt de barbecue bestellen vanaf 20 personen, maar dan
berekenen wij 10% op de barbecue prijs. De genoemde prijs is
voor groepen vanaf 30 personen. Kinderen van 4 t/m 12 jaar
berekenen wij 50% van de prijs van de bbq/drankenarrangement,
eventueel kunnen zij ook uit de kinderkaart kiezen.

Wij ontvangen jullie rond 18:30 uur met een drankje of een
heerlijk glas Kir Royal.
Buiten zal de barbecue onder begeleiding opgestookt worden,
waarna onze koks rond 19:30 uur gaan grillen. Aan vis- en
vleesliefhebbers wordt volop gedacht.
Binnen staat de buffettafel vol met frisse salades, diverse
broodsoorten, verse frites en sauzen om de gerechten te
completeren. Tijdens de maaltijd staan witte en rode wijnen en
tafelwater op tafel.
Rond 22:15 uur serveren wij een lekker ijsje en ter afsluiting
een geurig kopje koffie met bonbons.

Eet smakelijk!
Maak gerust een geheel vrijblijvende afspraak met ons. Wij
bespreken graag de diverse mogelijkheden.
De barbecue wordt verzorgd voor gezelschappen van minimaal 20
personen.
24.50
Van het buffet
vleessalade met frisse rauwkost. aardappelsalade met
knapperige baconstrip. vers afgebakken broodsoorten met aïoli,
roomboter en huisgemaakte kruidenboter. komkommer- en
tomatensalade. pinda-, cocktail- en currysaus. knapperige
frieten met mayonaise
Van de barbecue
kipsaté, barbecueworst, runderhamburger met gebakken uiringen
Dessert
ijshoorntje met diverse smaken ijs
+10.25
Van het buffet
vleessalade met frisse rauwkost. aardappelsalade met
knapperige baconstrip. zalmsalade met gepocheerde zalm en
gerookte zalmsnippers. vers fruitsalade van het seizoen. vers
afgebakken broodsoorten met aïoli, roomboter en huisgemaakte
kruidenboter. komkommer- en tomatensalade. pinda-, cocktailen currysaus. knapperige frieten met mayonaise
Van de barbecue
kipsaté. varkenschipolata met sinaasappel-uinchutney.
runderhamburger met gebakken uiringen. heel gegrilde
kalfslende ingewreven met grove mosterd. saucijs van
lamsgehakt met provencaalse kruiden. gemarineerde scampi met
prei, knoflook en chilisaus. zalmmoot met citroenpeper en
verse spinazie
Dessert
onbeperkt verschillende soorten ijs geschept vanaf het buffet
met daarbij slagroom en diverse sauzen

35.50
Ontvangst
met heerlijk warme glühwein uit de ketel of een ijskoud shotje
jägermeister met daarbij een knapperige crostini van de grill
met o.a. bruchetta, gesmoten brie en knoflookboter
Van het buffet
kartoffelsalade met knapperige baconstrip. vleessalade met
frisse rauwkost. zalmsalade met gepocheerde zalm en gerookte
zalmsnippers. vers afgebakken broodsoorten met aïoli,
roomboter en huisgemaakte kruidenboter. komkommer- en
tomatensalade. knapperige frieten met mayonaise. gepofte
aardappel. grove groentenschotel met o.a. courgette,
aubergine, rode ui en maïskolf
Van de barbecue
gegrilde beenham met zuurkool en mosterdsaus. veluwse burger
van diverse soorten wild, cranberry en peperkoek.
varkenschipolata met sinaasappel-uienchutney. livar buikspek,
gecaramelliseerd met rietsuiker en 2x 24 uur gemarineerd in
een marinade met o.a. rozemarijn, steranijs en kaneelpijpjes.
kipsaté met pindasaus
Warme appelstrudel
met kaneelijs en slagroom
Maak gerust een geheel vrijblijvende afspraak met ons. Wij
bespreken graag de diverse mogelijkheden.
De barbecue wordt verzorgd voor gezelschappen van minimaal 20
personen.

Makreelfilet
met een salsa van tomaat en rode uit
+3.50
Sparerib
gemarineerd
+3.50
Grove groenteschotel
met o.a. courgette, aubergine, rode ui en maïskolf
+3.50
Breekbrood
vers afgebakken met aïoli, huisgemaakte kruidenboter en

roomboter
+1.25
2x warm bittergarnituur
met kwekkeboomgarnituur, stoere runderbitterbal en een
weckpotje noten
+2.00
2x bladerdeeghapje
van kaas, rund en kip en een weckpotje noten
+2.50
2x tramezzinibrood
met roombrie, pijnboompit en mosterdhoningdressing. met
gerookte kuikenborst en tomaattapenade. met gerookte zalm en
kruidenkaas
+3.50
Maak gerust een geheel vrijblijvende afspraak met ons. Wij
bespreken graag de diverse mogelijkheden.
De barbecue wordt verzorgd voor gezelschappen van minimaal 20
personen.

Je kunt bij je barbecue een drankenarrangement afspreken.
Bijvoorbeeld je gasten ontvangen met een aperitief. Tijdens de
maaltijd staat mineraalwater, rode- en witte huiswijn op het
buffet. Andere dranken worden op verzoek geschonken. Ter
afsluiting van de maaltijd wordt koffie/thee met snoeperijen
geserveerd.
Het gebruik van de dranken tijdens de barbecue op nacalculatie
laten berekenen is natuurlijk ook mogelijk. Je betaalt
uitsluitend het verbruik. Hierdoor kan de uiteindelijke
factuur hoger, maar ook lager uitvallen dan de begroting.
Drankenarrangement
1e t/m 3e uur onbeperkt dranken uit het drankenassortiment*,
per uur
5.00
Drankenarrangement

vanaf 4e uur onbeperkt dranken uit het drankenassortiment*,
per uur
3.50
*Drankenassortiment: Koffie, thee, alle bieren, alcoholvrij
bier, frisdrank, sap, wijn(rood, wit, rosé), diverse
jenevers, sherry, rode en witte Martini, rode en witte port

Ontvangst
met glas Prosecco of Kir Royal, per persoon
+1.75
Buitenlands gedistilleerd
Bacardi, Famous Grouse whisky, Gin, Campari, Baileys,
Cointreau, Drambuie, Grand Marnier, Amaretto, Calvados, Tia
Maria, Remy Martin VS. Echter geen exclusieve whisky's of
cognacs. Per glas
+1.75

