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CONCEPT
''WALKING DINNER''

Kippenduimpje
Schaaltje scampi in dugléresaus
Grillworst lolly met dipsaus
Bospaddestoelen crèmesoep

Rundburger met sesambroodje en garnituur
Schaaltje met zalmfilet en roze pepersaus

Bretoense vissoep
Gekruid ribbetje

Frietzakje met mayonaise of ketchup

Vanaf 30 volwassenen :
23,50/pers.

Graag verzorgen wij ook uw feest,
dit vanaf 30 personen.

Om een feest voor kleinere groepen aan huis
te verzorgen rekenen wij een forfaitair bedrag

aan van 75€.
Gebruik van borden en bestek is inbegrepen

indien afgewassen terug, indien niet
afgewassen wordt 1€/pers. aangerekend.

De gebruikte afbeeldingen in deze folder zijn niet bindend en dienen enkel ter illustratie. Prijzen onder
voorbehoud van drukfouten. Deze uitgave vervangt alle vorige.

MET SMAKELIJKE GROET

BBQ ENTRECOTE A VOLENTÉ
- Gekruide entrecote ''Belgisch wit- blauw''
met eigen kruidenmengeling.

Vanaf 30 volwassenen :
€21,50/pers.

BBQ RIBBETJES A VOLENTÉ
- Gebakken ribbetjes gekruid met eigen
kruidenmengeling op de BBQ.

Vanaf 30 volwassenen :
€ 14,00/pers.

BBQ BEENHAM A VOLENTÉ
- Geroosterde beenham met zoete
mosterdsaus en keuze warme saus.

Vanaf 30 volwassenen :
€ 14,50/pers.

BBQ KINDEREN
- Barbecue worstje
- kippenboutje
- Appelmoes
- Sausjes
- Aard. salade, aard. gratin of BBQ patatjes.

€ 7,00/pers.

STEEDS INBEGREPEN!
- Groenten assortiment en fruitmix
- Aard. salade of gratin aard.

- Brood
- Koude en warme sauzen

KOLEN EN BAKKEN INBEGREPEN!Pro
of



APPERITIEF HAPJES

Warme hapjes
- Spekfakkel
- Grill lolly
- Gekruid ribbetje
- Mini worstje
- Mini mergueze worstje
- Gemarineerd scampi spiesje
- Kippenduimpje
- Mini kalkoensaté
- Tasje soep van de chef

€ 1,00/ st.
€ 1,00/ st.
€ 9,90/ kg
€ 1,00/ st.
€ 12,90/ kg
€ 2,00/ st.
€ 0,75/ st.
€ 1,50/ st.
€ 0,75/ st.

Koude hapjes
- Carpaccio van rund
- Carpaccio van kip
- Glaasje pastasalade
- Glaasje ganda met meloen
- Glaasje garnalencoctail
- Fruitige kaasbrochette

€ 1,50/ st.
€ 1,50/ st.
€ 1,00/ st.
€ 1,50/ st.
€ 1,50/ st.
€ 1,50/ st.

MET SMAAK EN PASSIE

VOORGERECHTEN

Warme voorgerechten
- Zalmfilet in roze pepersaus
- Scampi's in duglérésaus

€ 5,00/ st.
€ 5,00/ st.

Koude voorgerechten
- Carpaccio van rund
- Carpaccio van kip

€ 7,50/ st.
€ 8,00/ st.

VLAAMS EETFESTIJN

- Vlaamse stoverij
- Vol-au-vent
- Balletjes in tomatensaus
- Halve kip aan het spit

- Koude groentjes
- Frietjes
- BBQ patatjes, aard.
salade of gratin aard.
- Tafel broodjes

€ 5,50/ pp.
€ 5,50/ pp.
€ 4,90/ pp.
€ 3,00/ pp.

€ 3,50/ pp.
€ 2.00/ pp.
€ 2,00/ pp.

€ 0.35/ st.

BBQ PAKKETTEN

BBQ klassiek

Klasse BBQ

- BBQ worst met fijne kruiden
- Gemarineerde kipfilet
- Gekruid ribbetje (1/3)

- BBQ worst met fijne kruiden
- Varkenshaasje met gerookt spek
- Gekruide Cote à l'os
- Gemarineerde kippenfilet

Culinaire BBQ
- Papilotte van zalm in roze pepersaus
- BBQ worst met fijne kruiden
- Chateaubraind gekruid
- Gemarineerd lamskroontje

STEEDS INBEGREPEN!
- Groenten assortiment en fruitmix
- Aard. salade of gratin aard.

- Brood
- Koude en warme sauzen

Vanaf 25 personen: € 17,50/ pp.
Meer dan 40 personen: € 16,00/ pp.

Vanaf 25 personen: € 21,00/ pp.
Meer dan 40 personen: € 19,50/ pp.

Vanaf 25 personen: € 23,50/ pp.
Meer dan 40 personen: € 22,00/ pp.

KOLEN EN BAKKEN INBEGREPEN!Pro
of


