BBQ PAKKETTEN

ZONDER GROENTEN
Deze barbecuepakketten bestaan telkens uit
5 verschillende soorten vlees/vis.
We voorzien per soort vlees telkens +/- 100 gr.
Provençaalse saus om op te warmen is
eveneens inbegrepen.
Alles wordt verpakt per soort, zodat u ook
makkelijk kan invriezen.

BBQ PAKKET 1
Kalkoenbrochette
Ribbetje gekruid (1/3)
● Witte worst
● Casselerrib
● Barbecuespek
● Provençaalse saus (100 gr)

BBQ PAKKET 2
Gemarineerd varkenslapje
Kippenkotelet
● Varkenssaté
● Gemarineerd biefstuk
● BBQ worst met fijne kruiden
● Provençaalse saus (100 gr)

BBQ PAKKET 3
Gemarineerde kipfilet
BBQ worst met fijne kruiden
● Rundsbrochette
● Gemarineerd varkenshaasje
● Ribbetje gekruid (1/3)
● Provençaalse saus (100 gr)

●

●

●

●

●

●

€8,00 /stuk

€8,50 /stuk

€9,25 /stuk

BBQ PAKKET DE LUXE €14,50 /stuk
Papillotte van zalm met citroenpeper en wijn
BBQ worst met fijne kruiden
● Varkenshaasje
● Entrecôte
● Gemarineerde kipfilet
● Lamskroontje
● Provençaalse saus (100 gr) en roze pepersaus (100 gr)
●
●

BBQ PAKKET KIDS
Kippenchipolata
Balletjesbrochette (4 st)
● Gemarineerd kippenhaasje
● Cocktailsaus (50 gr)
●
●

€4,00 /stuk

BBQ PAKKETTEN

MET GROENTEN,
AARDAPPELBEREIDING
EN SAUSJES
Te verkrijgen vanaf 2 personen!

BBQ KLASSIEK PAKKET
BBQ worst of chipolata
Kippenboutje voorgegaard
● Gemarineerd spek
● Ribbetje (1/4)
● Beenhamspiesje

BBQ FESTIVAL PAKKET
Scampibrochette (4 scampi’s)
BBQ worst of chipolata
● Rundsbrochette (2 stukjes)
● Ribbetje (1/4)
● Beenhamspiesje

BBQ FINESSE PAKKET
Gemarineerde visbrochette
Parelhoenmedaillon
● Beenhamspiesje
● BBQ-worst fijne kruiden

●

●

●

●

●

●

Koude groenteschotel
Aardappelsalade of
BBQ patatjes rozemarijn
Koude sausjes (1 potje per 3 personen)

Koude groenteschotel
Aardappelsalade of
BBQ patatjes rozemarijn
Koude sausjes (1 potje per 3 personen)

Koude groenteschotel
Aardappelsalade of
BBQ patatjes rozemarijn
Koude sausjes (1 potje per 3 personen)

€16,00 /st

€19,00 /st

€13,00 /st

BBQ PURE PAKKET
●

Scampibrochette (4 scampi’s)
● Gemarineerd lamskroontje
● Entrecôte
● Varkenshaasje verdi (met kervel)
● BBQ-worst fijne kruiden
●

Koude groenteschotel
Aardappelsalade of
BBQ patatjes rozemarijn
Koude sausjes (1 potje per 3 personen)

€22,00 /st

BBQ BEEF PAKKET

Mergpijpje

●

(ideaal bij een toastje als aperitief)

●

Kabeljauwfilet met pesto
Lamskroontje
● Rib-eye
● Duroc d’Olivesgebraad
met dragon
●

Entrecôte Belgisch witblauw
Ierse rib-eye
● Simmentaler rib-eye

●

VOOR
DE ÉCH
TE
BBQ
SPECIA
LIST!

Koude groenteschotel
Aardappelsalade of
BBQ patatjes rozemarijn
Koude sausjes (1 potje per 3 personen)
Béarnaisesaus of pepersaus

€30,00 /st

Kruidenmix “pepper&salt”
Lookboter
Koude groenteschotel
Aardappelsalade of
BBQ patatjes rozemarijn
Koude sausjes (1 potje per 3 personen)
Béarnaisesaus of pepersaus

€29,00 /st
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