BARBECUE | Smoker & classic | combi
DE BARBECUE MIX
Voor groepen vanaf 50 personen is het ook mogelijk een barbecue ‘combi’ te serveren. Bij deze mix
serveren we een variété van onze Smokin’BBQ en de classic grill. Anders dan bij de streetfood
(smokin’) BBQ wordt hierbij zowel het saladebuffet als het vlees in het buffetvorm gepresenteerd.
Voor o.a. de hamburger en de pulled pork met de ‘build your own sandwich’ bijlagen, om in een
handomdraai zelf een heerlijk broodje hamburger of pulled pork te maken.
OP ÓNZE LOCATIE OF CATERING
Onze terrassen bieden volop ruimte voor een fantastische streetfood BBQ maar uiteraard komen we
ook op jullie locatie! De prijzen zoals genoemd zijn voor een barbecue op onze locatie, inclusief de open afbouw en personeelskosten, want deze barbecue wordt helemaal voor u verzorgd! Voor catering
exclusief eventuele transportkosten
We gaan voor een barbecue uit van 5 stuks vlees per persoon. Bij alle samenstellingen zijn wel meer
soorten vlees/vis opgenomen.

SALADEBUFFET

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Brood, kruidenboter en aïoli
Ambachtelijke rundvleessalade
Aardappelsalade, spekjes, bieslook
Columbussalade
Kip-mango salade
Barbecuesalade
Pastasalade
Fruitsalade
Cocktailsaus
Knoflooksaus
Kerriesaus
Barbecuesaus
Satésaus
Frietjes (bij catering in overleg)
Serveren we bij alle combinaties

EN BIJLAGEN

Build your own sandwich;
HOTDOG:
Broodje, zuurkool, mosterd, mayo, ui
HAMBURGER:
Tomaat, cheddar, augurk, ui, sla
PULLED PORK
Wrap (of broodje), koolsla, augurk,

BARBECUE | Smoker & classic | combi
Combinatie ‘Favorites’
▪
▪

Saladebuffet
Bijlagen ‘Build your own sandwich’

Van de Smoker
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Saladebuffet
Bijlagen ‘Build your own sandwich’

Van de Smoker
▪
▪
▪
▪
▪

Hotdog
Kipsaté
Pulled pork
Sparerib

Van de Grill
▪
▪
▪
▪

Combinatie ‘X-treme’

Hamburger (varken)
Kipfilet
Procureurlapje
Speklap gemarineerd

prijs pp
20/50 | 26.70
prijs pp
51/80 | 25.40
prijs pp
81/100 | 24.10
100+ op aanvraag

UITBREIDINGEN
Prijzen voor uitbreidingen zijn per persoon
Aardappelgratin 1.35
Gepofte aardappel, 1.85
gevuld met spekjes en gegratineerd met kaas
Gambaspies p.st 3.50
spiesje van 4 grote black-tiger garnalen
IJscowagen 4.85
roomijs, slagroom, diverse siropen, hoorntjes
en bekers (onbeperkt gebruik)
Handijsje 2.95
Variété van Cornetto, Magnum, Sundae
caramel

Hotdog
Zalm (Flammkuchen) pizza-oven
Pulled Pork
Sparerib
Black angus burger

Van de Grill
▪
▪
▪
▪
▪

Saté varkenhaas
Procureurlapje
Speklap gemarineerd
Gamba-spies
Kip shaslick

prijs pp
20/50 | 28.60
prijs pp
51/80 | 27.20
prijs pp
81/100 | 25.80
100+ op aanvraag
Ook mogelijk met vuurschaal

