
 

Basis BBQ 

 

Vanaf 50 tot 100pers. € 10,50 pp 

Vanaf 100pers tot 200pers. € 9,50 p.p.  

Vanaf 200pers. € 9,00 p.p.  

Inbegrepen in de prijs:  

Gebruik en afwas van porselein en bestek.  

Prijzen zijn excl. B.t.w 

Menu:  

Braadworst, Kippenbout en Saté 

Aardappel in de schil  

Groenten buffet:  6 soorten koude groenten.  

Pastasalade, aardappelsalade, rijstsalade.  

Mayonaise, Cocktailsaus  

Stokbrood en boter.  

 

BBQ  

Vanaf 50 tot 100pers. € 12,50 pp 

Vanaf 100pers tot 200pers. € 11,50 p.p.  

Vanaf 200pers. € 11,00 p.p.  

Inbegrepen in de prijs:  

Gebruik en afwas van porselein en bestek.  

Prijzen zijn excl. B.t.w 

Menu:  

Braadworst, Kippenbout, Saté en varkensribbetjes 

Aardappel in de schil  

Groenten buffet:  6 soorten koude groenten.  

Pastasalade, aardappelsalade, rijstsalade.  

Mayonaise, Cocktailsaus  

Stokbrood en boter.  

 

 

BBQ plus 

Vanaf 20 to 50 pers. €19.50 pp 

Vanaf 50 tot 100pers. € 17,00 pp 

Vanaf 100pers tot 200pers. € 16,00 p.p.  

Vanaf 200pers. € 15,00 p.p.  

Inbegrepen in de prijs:  

Gebruik en afwas van porselein en bestek.  

Prijzen zijn excl. B.t.w 

Menu:  

Chipolatta, mergez, Kipfilet, Saté, beenham en varkensribbetjes 

Aardappel in de schil.  

Groenten buffet:  7 soorten koude groenten.  

Pastasalade, aardappelsalade, rijstsalade.  

Peperroomsaus, champignonroomsaus 

Mayonaise, Cocktailsaus, dressing.  

Stokbrood en boter.  

 

 

 



BBQ Royal 

Vanaf 20 tot 50pers. € 24,50 pp 

Vanaf 50pers tot 100pers. € 23,00 p.p.  

Vanaf 100pers. € 22,00 p.p.  

Inbegrepen in de prijs:  

Gebruik en afwas van porselein en bestek.  

Prijzen zijn excl. B.t.w 

Menu:  

Chipolatta, mergez, Kipfilet, Saté, varkenshaasje, entrecôte, lamkotelet 

Aardappel in de schil.  

Groenten buffet:  7 soorten koude groenten.  

Pastasalade, aardappelsalade, rijstsalade.  

Peperroomsaus, champignonroomsaus, provencaalse saus 

Mayonaise, Cocktailsaus, dressing, stokbrood en boter.  

 

BBQ Royal met vis 

Vanaf 20 tot 50pers. € 33,50 pp 

Vanaf 50pers tot 100pers. € 32,00 p.p.  

Vanaf 100pers. € 31,00 p.p.  

Inbegrepen in de prijs:  

Gebruik en afwas van porselein en bestek.  

Prijzen zijn excl. B.t.w 

Menu:  

Brochette van scampi en sint Jacob vruchten, papillotje van zalm en fijne groentjes. 

Chipolatta, mergez, Kipfilet, Saté, varkenshaasje, entrecôte, lamkotelet. 

Aardappel in de schil.  

Groenten buffet:  7 soorten koude groenten.  

Pastasalade, aardappelsalade, rijstsalade.  

Peperroomsaus, champignonroomsaus, provencaalse saus 

Mayonaise, Cocktailsaus, dressing, stokbrood en boter.  

 

BBQ de luxe 

Vanaf 20 tot 50pers. € 39,50 pp 

Vanaf 50pers tot 100pers. € 36,50 p.p.  

Vanaf 100pers. € 35,50 p.p.  

Inbegrepen in de prijs:  

Gebruik en afwas van porselein en bestek.  

Prijzen zijn excl. B.t.w 

Menu:  

Brochette van scampi en sint Jacob vruchten, papillotje van kabeljauw en fijne groentjes. 

Halve kreeft met lookboter 

Chipolatta, mergez, Kipfilet, Saté rundsvlees, varkenshaasje, filet pure van rund, 

lamkotelet. 

Tonijn en zwaardvis 

Aardappel in de schil, gratin aardappel 

Groenten buffet:  7 soorten koude groenten.  

Pastasalade, aardappelsalade, rijstsalade.  

Peperroomsaus, champignonroomsaus, provencaalse saus 

Mayonaise, Cocktailsaus, dressing, stokbrood en boter.  

 

Indien gewenst kan u een BBQ formule op maat krijgen. 

Drankenformule kan met de aangepaste glazen. 


