
 

 
 
 
 

Vlees:     

Kipspies,  

Hamburger,  

Gemarineerde varkensmedaillon,  

Barbecueworst en  

Speklapje    

 

Bijgerechten: 

Salade buffet  bestaande uit diverse slasoorten, tomaat, komkommer, rode uien ringen, feta kaas, cornichons, 

croutons, olijven, caesar- en huisdressing 

Huzarensalade, aardappelsalade, pastasalade 

Cocktailsaus en knoflooksaus 

Ananas en perzik 

Stokbrood en kruidenboter  

 

 

Uit te breiden met: 

Tomatensoep en/of  runderbouillon  € 2,50 p.p. 

Diverse broodsoorten met tapenade en pesto € 1,00 p.p.  

Chocolade- en vanille-ijs met slagroom     € 2,75 p.p. 

Grand dessert buffet    € 6,50 p.p. 

 

 

 

BARBECUE    vanaf 20 personen 
4 stuks vlees à 80 gram p.p.    € 17,95 p.p. 

3 stuks vlees à 80 gram p.p.    € 15,95 p.p. 

5 stuks vlees à 80 gram p.p.   € 19,95 p.p. 

   



 

 
 
 
 

Vlees:    

Gemarineerde kogelbiefstuk, 

Gemarineerde speklap, 

Gemarineerde varkensmedaillon, 

Western steak,  

Gemarineerde kipfilet, 

Kipspiesje,  

Mini hamburger en 

Mini worstje 

 

Bijgerechten: 

Salade buffet  bestaande uit diverse slasoorten, tomaat, komkommer, rode uien ringen, feta kaas, cornichons, 

croutons, olijven, caesar- en huisdressing 

Tonijnsalade, huzarensalade, aardappelsalade en pastasalade  

Cocktailsaus en knoflooksaus 

Ananas en perzik 

Stokbrood en kruidenboter  

 

Uit te breiden met: 

Tomatensoep en/of  runderbouillon  € 2,50 p.p. 

Diverse broodsoorten met tapenade en pesto € 1,00 p.p.  

Chocolade- en vanille-ijs met slagroom     € 2,75 p.p. 

Grand dessert buffet    € 6,50 p.p. 

BARBECUE SPECIAL  vanaf 20 personen 
8 stuks vlees à 40/50 gram p.p.    € 20,95 p.p. 



 

 
 
 
 

 

 

Vlees:    

Barbecueworst, speklap en hamburger van de barbecue 

Kipsaté en spare ribs vanaf het buffet 

 

 

Bijgerechten: 

Witte rijst met preiringen, roergebakken groenten van het seizoen en geroosterde aardappelen in schil 

Salade buffet  bestaande uit diverse slasoorten, tomaat, komkommer, rode uien ringen, feta kaas, cornichons, 

croutons, olijven, caesar- en huisdressing 

Huzarensalade, aardappelsalade en pastasalade 

Cocktailsaus en knoflooksaus 

Ananas en perzik 

Diverse soorten brood met tapenade, pesto en kruidenboter 

 

 

Uit te breiden met: 

Tomatensoep en/of  runderbouillon  € 2,50 p.p. 

Chocolade- en vanille-ijs met slagroom     € 2,75 p.p. 

Grand dessert buffet    € 6,50 p.p. 

 

BUFFET EN BARBECUE  vanaf 20 personen 
5 stuks vlees à 80 gram p.p.      € 22,50 p.p. 


