
 

INFORMATIE / BBQ GROTE GROEPEN 
Beste bezoeker,  

Wij danken u voor uw interesse in onze mogelijkheden.  Onderaan vindt u alvast een voorsmaakje van wat zou kunnen zijn.  Wenst u meer info ivm boekingsdata, tarieven of 

eender welke vraag, aarzel niet ons te contacteren.   

Tot binnenkort, Claudia en Diederik 

 

Voorstel is inclusief bestek, papieren servietten en borden.  Buffetmateriaal brengen we ook mee.  Bakken is inbegrepen. Er is geen bediening inbegrepen.   

Wij voorzien een saladebar met: 

Gemengde salade  

Salade van tomaat en komkommer met rode ui  

Geraspte worteltjes natuur  

Salade van witte kool  

Pastasalade met tomaat, ei en lenteui  

Barbequeaardappelsalade  

Rijstsalade natuur met paprika en maïs 



Als sausjes brengen wij mee:  

Mayonaise  

Huisgemaakte tartaar  

Huisgemaakte cocktailsaus  

Andalouse  

Huisbereide pittige bbqsaus 

Ook van de partij zijn gesneden stokbrood en boter 

 

U kan uw vleesassortiment samenstellen uit volgende stukken vlees:  

Bbq worst  

Gemarineerde kippebout  

Opgerolde chipolata  

Spies van kip  

Spies van gemarineerd varkensvlees  

Gemarineerde varkenscotelet  

Spare Ribbetjes, zoet en pittig gemarineerd  

Luikse witte pens 

 

Voor de visliefhebbers voorzien we: 

Spies van gemarineerde scampies  

Papillotte van vis met fijne groentjes en groene kruiden  

Krielaardappeltjes in papillotte  

 

Tarieven:  Bij minimum 150 deelnemers  

2 stukken vlees  

3 stukken vlees  

Indien u wenst 1 stuk vlees te vervangen door Papillotte of Scampispies,  supplement 

Visassortiment  



Kinderen (kippenspies en chipolata) 

Kinderen (1 stuk vlees) 

NOTA.   

1ste. U kan dus effectief bv bestellen voor 150pers en dan gaan specifiëren dat er dus x aantal van die soorten vlees, x aantal van andere zijn, enz…  Op 

voorwaarde dat u dus werkt met een soort bonnetjessysteem, dit wordt heel vaak gedaan. 

Indien u dit niet wenst zo te doen moet u dus op voorhand kiezen voor de ganse groep. 

2de. Gelieve te noteren dat wij gespecialiseerd zijn in Rauwkost- en Groentenbereidingen en dus onze bereid wordt met de beste zorg en productkennis.  

3de. U bent steeds welkom in onze winkel om even alles te overleggen. 


