BBQ en Roerbakken
Laatst bijgewerkt 1-1-2019

Het vlees bij onze BBQ’s en het roerbakken is heerlijk vers!
Het komt zoveel mogelijk rechtSTREEKs van een plaatselijke boer!
Salades worden door ons vers bereid.
Stokbrood wordt vers voor u afgebakken.

Bruikleen, schoonmaken BBQ en afwaskosten
Bij bestelling van een barbecue kan desgewenst één van onze BBQ’s gratis in bruikleen meegeleverd
worden. Bij een bestelling van minder dan 15 personen wordt wel een bedrag van € 15,00 voor het
gas in rekening gebracht.
De reinigingskosten voor de BBQ zijn NIET bij deze prijs inbegrepen. Deze kosten bedragen € 20,00
per BBQ.
Net als bij de andere buffetten, kunt u borden en bestek van ons in bruikleen krijgen. Indien deze
niet schoon retour worden geleverd, brengen wij 10% afwaskosten in rekening over de kosten van de
hieronder genoemde BBQ pakketten.

Braadmeester
Desgewenst kunnen wij een braadmeester verzorgen, die voor u het vlees ter plekke op de barbecue
klaar maakt. Neem hierover tijdig contact met ons op.

Bij de BBQ worden de volgende bijgerechten meegeleverd:
(uitgezonderd bij de speciale themabbq’s)
Huzarensalade
Fruitsalade met onder meer meloen en ananas
Tomaat/komkommersalade
Witte kool/rozijnensalade
Gemengde rauwkostsalade
Cocktailsaus
Knoflooksaus
Satésaus (met warmhouder)
Stokbrood en kruidenboter

Barbecue Traditioneel
-

Gemarineerde Kipfilet
Varkenshaassaté (2 stokjes per persoon)
Barbecueworst
Slagers hamburger

€ 14,50 per persoon

Barbecue Klassiek
-

Gemarineerde Kipfilet
Varkenshaassaté (2 stokjes per persoon)
Souvlaki (gekruid varkenslapje)
Spekfakkel

€ 15,00 per persoon

Barbecue de Luxe
-

Varkenshaassaté (2 stokjes per persoon)
Spekfakkel
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde kalfssteak

€ 16,00 per persoon

Barbecue Vlees en Vis
-

Varkenshaassaté (2 stokjes per persoon)
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde gambaspies
Vispakketje

€ 16,50 per persoon

Barbecue De Peel
(met uitsluitend vlees uit onze eigen streek!)
(gemiddeld 5 stuks per persoon)
-

Gemarineerde speklap
Varkenshaassaté XXL (100 gram)
Slagers hamburger
Gemarineerde kalfssteak
Houthakkertje (gekruid varkensfricandeau)
BBQ-worst

€ 17,00 per persoon

Barbecue De Maashorst
(met uitsluitend vlees uit onze eigen streek!)
(gemiddeld 5 stuks per persoon)
-

Spekfakkel
Varkenshaassaté XXL (100 gram)
Slagers hamburger
Gemarineerde kipfilet
Knoerisstick
Shaslick

€ 17,00 per persoon

Barbecue Exclusief
(gemiddeld 5 stuks per persoon)
-

Varkenshaassaté XXL (100 gram)
Gemarineerde Kalfssteak
Gemarineerde Kipfilet
Spekfakkel
Houthakkertje (gekruid varkensfricandeau)
Gemarineerde gambaspies
Fackelbrot (gevulde vegetarische wrap)

€ 17 per persoon

Wereld Barbecue
(gemiddeld 5 stuks per persoon)
-

Varkenshaassaté XXL (100 gram)
Souvlaki (Grieks gekruid varkenslapje)
Spies Argentina (bief van de haas, paprika)
Thaise gambaspies
Hawaispies (kip met ananas)
Fackelbrot (gevulde vegetarische wrap)

€ 17,50 per persoon

Speciale Themabarbecues
Oosterse Barbecue
Thaise spies (kip)
Javaanse pen (varkensvlees)
Boemboe Balischijf
Chinees vispakketje
Oosterse gambaspies
Oosterse rauwkost
Mie/Rijstsalade
Huzarensalade
Fruitsalade
Verse meloen en ananas
Satésaus & Kroepoek
Stokbrood & Kruidenboter

€ 17,50 per persoon

American BBQ
(gemiddeld 5 stuks per persoon)
Cajun chicken
Tex-mex
Westernfakkel
Beefburger
Turkey mixed grill
Groentespies (mais, rode ui, paprika, aubergine, courgette en champignon)
Fackelbrot (gevulde wrap)
Sweet potato salad/huzarensalade
Tomato salad
Green salad
Coleslaw
Fruitsalad
Melon & pineapple
Prairie-sauce
B.B.Q.-sauce
Stokbrood, Salsabrood
Tex-mex kruidenboter

€ 17,50 per persoon

Wilt u zelf een BBQ samenstellen?
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Zelf roerbakken in een grote pan van 1 meter doorsnee!!!

De Pan van Toin
(minimaal 10 personen)
Vleessoorten (gekruid) :
reepjes varkensvlees
reepjes kippenvlees
reepjes biefstuk
Bakgroenten:
paprika
champignons
ananas
ui
taugé
krielaardappeltjes
Bijgerechten en sauzen:
Witte kool-rozijnensalade
Tomaat-komkommersalade
Gemengde rauwkostsalade
Satésaus
Cocktailsaus
Knoflooksaus
Stokbrood & kruidenboter
Olijfolie om meet te bakken

€ 14,00 per persoon

