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Ons gamma voor deze zomer

Rundsvlees                              Prijs/kg  
Gemarineerde steak      € 24,50
Huisgerijpte entrecote      € 30,50
Runds brochette      € 20,00  
Ierse Black Angus 
    Entrecote       € 47,00
    Filet        € 69,70

Hamburgers   
Natuur        € 15,00 
Slavink       € 15,00 
Hamburger v/d chef      € 15,00 
Zomerburger       € 15,00 
Kippenburger       € 16,00 
Beefburger (400gr/st/2pers)    € 18,00 

Varkensvlees- Duroc d’Olives   
Breydelspek       € 32,15
Gemarineerde spiering      € 15,60
Varkensbrochette      € 15,00
Gemarineerde vleesribben     € 11,00
Spare-ribs       € 15,90



Gevogelte                           
Kipsaté        € 19,40
Gemarineerde kippeboutjes      € 9,55
Gemarineerde kalkoenbrochette     € 19,00
Kippenchippolata       € 17,65
Indische kipfilet       € 19,40

Schots Lamsvlees               
Gemarineerde lamskotelet      € 41,40 
Lamsbrochetten gemarineerd     € 38,20 
Gevulde lamsschouder met verse kruiden    € 25,60
 

Vis
Scampibrochette (5 st)       € 4,50/st
Visbrochette        dagprijs
Haring         dagprijs
Papilotte van verse zalm      € 9,00/st
Papillotte van kabeljauwfilet,witte wijnsaus,prei en garnaal  € 9,00/st

Worsten                     
Barbecueworst        € 16,50
Merguezworst         € 15,60
Bernerworst        € 23,80



Saladebar 
Vitamientje      € 24,50
Vierjaargetijden pasta      € 15,40 
Pasta Mediterraan      € 15,20   
Rode bietjessalade      € 16,60
Aardappelsalade      € 14,50
Aardappelpartjes op Provencaalse wijze   € 8,00
Griekse salade       € 22,90
Stergroenten buffet      € 10,00/pp
(sla, tomaat, komkommer, worteltjes, 2 pastasalades,
aardappelsalade, 3 sausjes, Vitamientje, rode bietsalade
en stokbrood)

Sauzen 
Koud: 
looksaus, bbq-saus, cocktailsaus, Hawaii-saus  € 12,00/kg
Warm:
pepersaus, béarnaise, mosterdsaus,   € 16,00/kg
Blackwellsaus, champignonsaus

Dessert                         
Chocomousse        € 1,80/stk
Tiramisu       € 1,80/stk
Rijstpap       € 1,80/stk
Crème brulee       € 1,80/stk
Wentelteefjes met gebakken appeltjes
en mascarponecrème      € 5,00/pp
Zoete pizza met banaan en Nutella choco
of caramelsaus  (voor 4p)    € 3,00/pp
Homemade Snickers op de bbq    € 5,00/pp 

Sterslagerswijn     € 12,50 €/fles  
Wit, rosé, rood        



Barbecuepakketten
Pakket 1 – € 16,00/pp
BBQ-worst, gemarineerde kotelet, zomerburger, Stergroenten buffet.

Pakket 2 – € 17,00/pp
Kipsaté, Breydelspek, varkensbrochette, slavink, Stergroenten buffet.

Pakket 3- € 19,00/pp
Bernerworst, sparerib, Indische kipfilet, gem. steak, Stergroenten buffet. 

HAPJESBBQ -  ONZE TOPPER!!! - € 22,00/pp 
6 kleine stukjes vlees van 50 gr met Stergroenten buffet.
Lamskotelet, gemarineerde steak, scampibrochetje, 
mini kalkoensaté, sterburger, bbq-worstje.

BBQ VAN DE CHEF – € 24,00/pp 
Verse zalmfilet op vel met Deens rookzout, cote à l’os, Indische kipfilet,
bbq-worst of zomerburger: 400 gr/pp + Stergroenten buffet.

GOURMET BBQ NIEUW !!!! (400 GR/PP) – € 28,00/pp 
Dry-aged Franse Charolais entrecôte, beefburger, Breydelspek, 
kippensaté, bbq-worst, scampibrochette.
Luxe groentenbuffet: aardappelsalade, gebakken Provençaalse patatjes, 
witloof-appelsalade, wortel-komkommersalade, Mediteraanse salade,
Griekse pasta, Griekse Fetasalade, warme ratatouille, sausjes en stokbrood.

Vraag naar ons aanbod Dry-aged rundsvlees, 
zowel van binnen of buitenlandse oorsprong !!!



Apéro’s voor op of bij de bbq (stukprijs)

Mini scampibrochetje       € 2,00 
Mini lamsbrochetje        € 2,00 
Apero boutjes van kip       € 1,80 
Spiesje van gemarineerd varkenshaasje    € 1,50 
Gevuld ciabattabrood        € 1,80 
Mini kippensaté met ananas      € 1,80 
Trio rollade van Breydelham       € 2,00  

Genietersbbq        € 36,00/pp

Apero:   3 apero’s /pp te kiezen uit ons gamma 

Voorgerecht:  Kabeljauwfilet, witte wijnsaus en prei in papillotte 
                                                 OF
                     Wijtingfilet, mozzarella, tomaat en Mascarponesaus

Hoofdgerecht:  Tagliata van Ierse Black Angus entrecôte 
       OF 
  Ierse  Black Angus filet (supplement €5,00/pp)      
       OF 
                      Kalfsvlees gevuld met scampi, gedroogde ham, Parmezaan crème

  De hoofdgerechten worden geserveerd met een fris slaatje, 
  gebakken aardappeltjes en warme saus naar keuze.

Dessert:  Gegrilde verse ananas, coulis van bosvruchtjes en ijsroom.   



    
Sterbbq         € 32,00/pp

Apero:   Scampisaté, spiesje van gemarineerd varkenshaasje,    
  apero-boutje van kip.
Voorgerecht: Verse zalm, garnaal, fijne groentjes, béarnaise, in papillotte.
Hoofdgerecht:  Ribstuk van Duroc D’Olives, Mediteraanse groentjes,
  bakpatatjes en warme saus naar keuze
Desserttafel:  Crème brulee, cake gegrild met warme krieken en ijsroom,   
  pannekoekjes.

Kidsbbq         € 7,00
Kippensatéke en vliegend schoteltje (miniburgertje met worstje rond),
groentjes en mayonaise en ketchup 

Nieuw !! Wij verhuren nu ook tafel barbecues tot 5 personen om zowel 
binnen als buiten mee te bakken met aangepaste bbq formules. 
Voor meer info contacteer ons of surf naar onze site !!!!

Indien u zelf voorstellen heeft, zijn wij steeds bereid u de correcte prijs
te geven en alles te verzorgen tot in de puntjes. Wij komen bakken aan huis 
vanaf 30 personen .

PRAKTISCHE INFORMATIE
Huren borden, bestek, etc tot 60 pers.     € 60,00
indien afwas               + € 50,00
Werkuren per uur per bakker (om te komen bakken aan huis)  € 35,00
Vervoersonkosten: buiten een straal van 20 km   € 0,50/km

De folderprijzen zijn 6% BTW inbegrepen enkel bij afhaling of levering. 
Bij het bakken/serveren ter plaatse wordt er een wettelijk verplichte opleg van 6% BTW aangerekend.

Bent u allergisch, wij kunnen u informeren aangaande de allergenen in onze producten !!!!
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