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       INFORMATIE 
 

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 

OUT DOOR DINNER “BBQ” 

Opzet is dat we (bijna) alles op de bbq bereiden.  Buffettafel bevindt 

zich in de nabijheid van de grill.  Bij slecht weer dient een andere 

setup zich misschien op. 

We starten met enkele kleinere hapjes: 

• Bruschetta met tomaat en basilicum 

• Papillotte van sardien met citroen 

• Arrosticcini d’Abruzze met pittige dip 

 

Aansluitend gaan we over op het serveren van een reeks mini gerechten, steeds bereid op de bbq, 

sommige individueel, andere in een losse sfeer om te komen afhalen aan een buffetje.  Aanvullend 

voorzien we een ook een plek op het buffetje waar we een paar koude slaatjes ter beschikking 

stellen. 

• Vissoepje met gegrilde rode poon 

• Souvlaki met tzatziki  

• Gelakte ribbetjes met aardappelsla op de grill 

• Tagliata van runderentrecôte, rucola en Parmesan (Buffetje) 

• Papillotje van rood fruit bereid op de bbq met vanille ijs 
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Tarieven:  Aarzel niet ons vrijblijvend te contacteren voor meer info. 

 

• Bediening (optioneel): Bediening is mogelijk, contacteer ons voor een kostenraming. 

• Bij Setupaanpassingen voor slecht weer dienen we even weer alles op een rijtje te zetten en 
kunnen er extra kosten bij komen. 

• Eventuele tenten worden extra aangerekend. 

• Huurmaterialen, rechtstreeks te betalen door u bij Festarent. Opgelet, wij rekenen 30 euro 
extra aan voor het afhalen en ophalen producten (bestekken en borden) bij Festarent. Indien 
u verkiest deze zelf op te pikken en te retourneren wordt deze kost uiteraard niet 
doorgerekend.  Offerte wordt op voorhand opgemaakt en kan nog aangepast worden 
naargelang de datum dichterbij komt. 

• Opstartkost: 
o Vanaf 50 personen: inbegrepen 
o Tussen 25 en 49 
o Tot 24 personen 

 
 
 
 


