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BBQ- Formules + extra’s prijzen geldig vanaf 1/1/2021
•
-

Formules minimum 5 personen
3 stuks vlees (mix) + groenten
€13.50/pers*
4 stuks vlees (mix) + groenten
€15.00/pers*
Proevertjespakket + groenten
€15.80/pers
Kinderformule (chipolata + kipstokje met beperkte groenten) €7.30/kind (tot 12 jaar)

Standaard vleesmix: ardeense sate, kipsate, gemarineerde kipfilet, sparerib, witte bbq-worst,
gemarineerde kotelet/spek. (andere keuzes zijn altijd mogelijk, vraag ernaar)
* Als u biefstuk, rundsaté of scampisate wilt, komt er een supplement van € 2.00 bij.
(bv. 1sate, 1 kipfilet, 1 biefstuk + groenten= 15.50€)
Lamsvlees enkel apart bij te bestellen.
Groente assortiment
Aardappelsalade, sla, komkommer, farmersalade,
gekookte eieren, boontjes, tomaten met uitjes, geraspte wortel, pasta,
cocktail, tartaar
BBQ-proevertjes (minimum 8 stuks per soort)
Kipstokje
Balletjessaté
Scampisate
Varkenshaasje met spek en kerstomaat
Spekfakkel
Chipo-spies
Extra’s
hotelbroodjes
€0.45/stuk
stokbrood (1=+/-5pers) €1.60/stuk
huisbereide kruidenboter €14.30/kg
Houtskool
Huur borden, bestek

€7.50/zak
€1.00/pers.

€1.50/st
€1.00/st
€1.60/st
€1.60/st
€0.85/st
€1.00/st

Overzicht keuze
In onze toog liggen soms ook nog andere
lekkernijen, (ideeen van het moment)
Varkensvlees:
- Gemarineerd spek
- Gemarineerde kotelet
- Gemarineerde mignonette
- Voorgegaarde ribbetjes van het
huis
- Varkensbrazade
- Ardeense varkenssaté
- Bbq-fakkel
Rundsvlees:
- Gemarineerde biefstuk
- Coté à l’os(natuur of gem.)
- Rundspiesje
- Lamsspiesjes
Worst:
- Slagersspies
- Witte worst (bbq)
- Bbqworst met kaas
- Chipolata
- Balletjes saté
- Bbq burger
- Aardappelspiesje
Veggie:
- Groentenbrochet
- Gevulde champignons met ricotta

Gevogelte:
- Gemarineerde kipfilet
- Gemarineerde kalkoensteak
- Voorgegaarde drumsticks
- Kipsate
- Kalkoenbrazade
Vis:
- Scampi brochet
- Zalmspies
- Vispapillot

Dit is een richtlijn van ons assortiment, we
kunnen veel maken op bestelling maar
niet alles kan altijd worden voorzien, dit
hangt af van hoeveelheid,
weersomstandigheden,… we hebben niet
altijd alles op voorraad, we werken met
een wisselend assortiment in onze winkel,
we willen jullie dan ook zo vers mogelijk
kunnen verder helpen.
Dank voor uw begrip

