Ook voor een fris-zoete afsluiting van de
maaltijd bent u bij ons aan het juiste adres
op bestelling leveren wij een heerlijk

KWARKDESSERT
MET VERSE AARDBEIEN
En wat dacht u van een feestelijke

IJSTAART

met origineel

Barbecue en Salade

ITALIAANS ijs

assortiment
NIEUW!
Voor uw feest, jubileum, trouwdag, verjaardag
of andere gelegenheid kunnen wij ook een
HEERLIJKE WARME BEENHAM
met zachte honingmosterdsaus verzorgen
Ook kunt u bij ons terecht voor botermalse
KIPSATÉ met stokbrood

LEKKER GEKRUID WARM VLEES
met witte rijst

BALLETJES GEHAKT
met saus naar keuze

BARBECUE

BARBECUE

Barbecue-pakket, VLEES:
Vleesspecialiteiten:
2 varkens- of kipsaté
1 gemarineerd karbonaadje
1 gemarineerd kipfiletlapje
1 gemarineerd speklapje
1 drumstick per 2 personen
1 hamburger per 2 personen
1 worstje per 2 personen € 8,50 per persoon

Barbecue DE LUXE-pakket VLEES:
Vleesspecialiteiten DE LUXE:

Barbecue-pakket COMPLEET
Vleesspecialiteitenpakket: (zie boven)
Salades (zie salade - overzicht)
3 sauzen naar keuze (zie sauzen - overzicht)
Stokbrood met kruidenboter
Servetten borden en bestek (eenmalig gebruik)
En gratis gebruik van een barbecue
(gas of kolen)
€ 14,50 per persoon

Barbecue- pakket DE LUXE compleet
Vleesspecialiteitenpakket DE LUXE
Salades (zie salade – overzicht)
3 sauzen naar keuze (zie sauzen – overzicht)
Stokbrood met kruidenboter
Servetten borden en bestek (eenmalig gebruik)
En gratis gebruik van een barbecue
(gas of kolen)
€ 15,50 per persoon

Barbecue-pakket, KIND
Golfstick’
(spies met balletjes gehakt, paprika, ui)
BBQ-worstje of stokje saté
Hamburger
€ 4,25 per persoon

SALADES
Verse huisgemaakte salades
Huzarensalade
Vleessalade
Kipsalade
Kartoffelsalade met of zonder spekjes
Scharrelsalade met ei (vegetarisch)
Zalmsalade

Rauwkostsalades (verse)
Waldorfsalade
Cranberry salade
Komkommerdille salade
Gemende sla

1
1
1
1
1
1

biefstuksaté
varkenshaassaté
rundersnitsel
kipfiletlapje
runderburger
varkensfiletlapje

€ 9,00 per persoon

SAUZEN
Goedgevulde romige sauzen
Smulsaus
Knoflooksaus
Whiskeysaus
Barbecuesaus
Satésaus
EXTRA’s (prijzen op aanvraag)
Garnalenspiezen
Zalmspiezen
Vegetarische burgers
Vegetarische Saté
Vegetarische wrap
Lamskoteletjes
Shaslicks
Entrecôte, gemarineerd of naturel
Spare-ribes
Wilt u een eigen barbecue-pakket
samenstellen of heeft u andere wensen?
Neemt u gerust contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken, (bijna) niets is
onmogelijk !!!

