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Met smaak en passie...
BBQ-FESTIVAL
PAKKET 1

Saté/Kipsaté
Kippenbout
• Hamburger
• Mergueze

€ 4,00 p.p. /€ 4,40 kipsaté

•
•

PAKKET 2

€ 4,30 p.p/€ 4,70 kipsaté

Saté/kipsaté
Hamburger
• Gemarineerde Kippenbout
• BBQ worst
•

PAKKET 5

Scampibrochette
Gemarineerde kippenbout
• Gemarineerde Lamskotelet
• BBQ worst
•

•

•

PAKKET 3

PAKKET 6

€ 5,25 p.p./€ 5,65 kipsaté
Gemarinerde lamskotelet
• BBQ worst
• Gemarineerde kippenbout
• Saté/Kipsaté
•

PAKKET 4
•
•
•
•
•

€ 5,90 p.p/€ 6,30 kipsaté

Saté/Kipsaté
BBQ worst
Gemarineerde lamskotelet
Mergueze
Gemarineerde kippenbout

€ 7,00/p.p.

Rundsbrochette
BBQ worst
• Gemarineerde lamskotelet
• Gemarineerde kipfilet

€ 8,10/p.p.

•
•

Gelieve alle pakketten minstens
1 dag op voorhand te bestelen.

Satéekes

Mogelijk puur of gemarineerd
Lams 
Kalfs 
Kip 
Kalkoen 
Varken 
Runds 
Brochette runds/varken 
BBQ-Brochette 
Scampibrochette

Rund en kalf

Rosbief spécial 
Entrecôte spécial 
Tournedos 
Filet mignon 
Filet puur 
Ierse zesrib 
Côte à l'os 
Gemarineerde biefstuk 
Kalfsgebraad extra 
Kalfskotelet 
Hereford dry-aged 

Melklam
Lamsbout 
Lamskroon 
Lamskotelet 
Lamsfilet 

Duroc-varken
€ 24,90/kg
€ 29,00/kg
€ 13,80/kg
€ 14,80/kg
€ 11,90/kg
€ 18,90/kg
€ 15,90/kg
€ 16,90/kg
€ 4,00/st

Varkenskroon 
BBQ Spek 
Vleesribben 
Varkenshaasje spek 
Gemarineerde mignonette 
Gebraden spare-ribs 

Kip

Beer can Chicken 
Gemarineerde kipfilet 
€ 24,90/kg
€ 25,90/kg
€ 24,50/kg
€ 27,50/kg
€ 40,90/kg
€ 29,90/kg
€ 22,90/kg
€ 18,90/kg
€ 25,90/kg
€ 24,90/kg
€ 28,90/kg

€ 22,00/kg
€ 33,70/kg
€ 29,90/kg
€ 32,95/kg

Worst & Burgers
BBQ worst 
Witte pens 
Zwarte pens 
Mergueze 
EntrecoteBurger
Hamburger 4 +1 GRATIS

VIS

Papillot 
Zalmmootje 
Scampibrochette 

€ 14,50/kg
€ 12,40/kg
€ 9,20/kg
€ 16,90/kg
€ 14,40/kg
€ 13,70/kg

€ 6,95
€ 10,80/kg

€ 10,50/kg
€ 9,99/kg
€ 9,50/kg
€ 11,60/kg
€ 13,50/kg
€ 1,20/st

€ 6,00
€ 6,00
€ 4,00

Saladbar & Bijgerechten

Koolsla 
€ 12,50/kg
Groene groentjes 
€ 18,90/kg
Kilokiller 
€ 12,90/kg
Pasta Pesto 
€ 13,90/kg
Tabouleh 
€ 12,90/kg
Griekse pasta 
€ 14,90/kg
Griekse sla 
€ 13,50/kg
Tomaat-mozzarella 
€ 14,90/kg
Tomaat-courgettesla 
€ 13,90/kg
Tomatensalade € 13,90/kg
Rucolasalade 
€ 16,90/kg
Quinoa-salade 
€ 13,90/kg
Aardappelsalade € 9,90/kg
Stokbrood wit 
€ 1,40/st
Stokbrood bruin 
€ 1,65/st
Aardappel in de schil 
€ 1,75/st
met kruidenboter
met zongedroogde tomaatjes en parmesan

Groentenschotel 

€ 4,50/p.p.
met aardappelsalade (tomaat, geraspte wortelen, bloemkool,
sla, komkommer, boontjes)

Aangezien we steeds met verse producten werken,
graag tijdig bestellen

Koude Sauzen 

€ 6,00/kg

Mayonaise
Mexicaanse saus
Looksaus
Cocktailsaus
Tartaar
Provençaalse saus
Curry

Warme Sauzen 

€ 12,00/kg

Béarnaise
Peperroom

Samen maken we er een geslaagd feest van!

Ook zonder zon
een geweldige party!
Fondue (300 gr./p.p.) 

Gourmet (400 gr./p.p.) 

(350 gr./p.p.) € 10,00/p.p.
Rundsbiefstuk, varkenshaas, lamsfilet,
kalkoenfilet, spekvinkjes en 3 soorten
fantasieballetjes

Fondue special

Gourmet spécial (500 gr.) 

Kindergourmet (200 gr./p.p.)  € 4,50/p.p.

Steengrill en Teppanyaki
Idem als gourmet

€ 8,50/p.p.
Rundsbiefstuk, varkensmedaillon,
kalkoenfilet, spekvinkjes en 3 soorten
fantasieballetjes

kalfsworstje, mini-hamburger en kipfiletje

€ 9,50/p.p.
Rundstournedos, kalkoenfilet, varkenslapje,
kipsaté, kalfsworstje, cordon bleu,
lamskotelet
€ 11,90/p.p.
Tournedos, kalkoenfilet, varkenshaas,
kalfsworstje, lamskotelet, eendenborst,
cordon bleu, kipsaté, Berloumikaas

Je kan ook gerust je fondue of gourmet party gezellig buiten organiseren.

Buffet

vanaf 4 personen

€ 23,90/p.p.

Gebraden kipfilet
Beenhamrolletjes met asperges
Parmaham met meloen
Tomaat garnaal
Gerookte forel
Gerookte zalm
Vitello Tonato
of rosbief en varkensgebraad
Aardappelsalade
Gevulde eitjes
Bijpassende sausen
Afgewerkt met fijne groenten en fruit

Breughelbuffet 

vanaf 4 personen

Ardense koek met krieken
Pens
Gebakken kippenbout
Gegrilde ribbetjes
Kippengrillworst
Gehaktballetjes
Kop spécial

€ 14,50/p.p.

Tapasschotels

Rijkelijk gevulde tapasschotel
goed voor 8 personen
€ 50,00/st
Parmaham, grisini, olijven, ZuidAfrikaanse peper gevuld met zoete
kaas, zongedroogde tomaatjes,
chorizo,manchego, italiaanse salami, feta
en mortadella

Ideaal om cadeau te
geven:
Bonten os 75 CL 
Bonten os Magnum 
Hentho Antwerpse Gin 
in 3 smaken

€ 6,95/st
€ 15,95/st
€ 39,90/st

Kaasschotel

Ruim en mooi assortiment Belgische,
Franse, Italiaanse en Engelse
kwaliteitskazen, gepresenteerd op schotel
en tot in de fijnste puntjes afgewerkt.

Desserts

Hoofdschotel: 
300 gr kaas per p.p. 
Dessert: 
150 gr kaas per p.p.

Variërend dessertaanbod in de winkel

Hapjesschotel

€ 14,00/p.p.
€ 9,00/p.p.

€ 25,00/schotel

Gevarieerde snackschotel
Kaas, kippengrillworst, salami, olijven,
chorizo en allerlei lekkers,…

Rijstpap (natuur, met bruine suiker of
kriekjes) 
€ 2,00

Verrassingsbrood

Brood 
€ 5 per broodmand
Minisandwiches belegd 
€ 1,10/st
Minimum 25 sandwiches per brood. De
broodjes worden
naar uw keuze belegd met huisgemaakte
salades en bereidingen
of vleeswaren van de beste kwaliteit.

Hamburger Party


€ 12,99/p.p

6 mini burgers
(kipburger, entrecôteburger,
Durocburger, Spekburger, Lamsburger,
Zwitserse Schijf) met garnituren (Sla,
kaas, tomaten, ui,…)
en broodjes
U bakt en stelt uw burgers zelf samen!

Heerlijke Boter
Spinazieboter

:
Vermeng de boter met de gehakte spinazie,
specerijenzout en wat bieslook. oprollen en
koel bewaren

Hofmeesterboter:

Vermeng de boter met citroensap,
worcestersaus, gehakte peterselie en
specerijenzout. De boter goed knedenmet de
ingrediënten, cilindervormig oprollen en in
de koelkast bewaren.

Een lekker toetje

Rijg verschillende frijtsoorten op een stokje,
bestrooi met suiker en roosteren. Voor het
opdienen beprenkelen met kirschwater.
Schijven ananas op de rooster zijn in een
oogwenk klaar.

Niets vergeten?

Houtskool/ Briketten 10 kg
€ 18,50
Restaurant ‘topkwaliteit’
Aanmaakblokjes 
€ 1,00
Barbequetoestel: gratis gebruik bij afname
voor 15 personen. Graag gereinigd terug.
brengen.

TIPS

Geroosterde groenten:

champignons, uien, aubergines
of courgettes bestrijken met wat
kruidenolie

Tomaten:

In 2 snijden, de ster verwijderen, vullen
met hofmeesterboter en mee laten
roosteren

Baktips
•
•
•
•
•
•
•
•

Prik nooit in het vlees als U het omdraait, dan lopen de sappen eruit.
Probeer het vlees nooit los te trekken van de rooster, dit lost vanzelf als
het gaar is.
Zout inttrekt vocht aan het vlees, wat het roosteren moeilijker maakt
kruid het vlees pas als het is dichtgeschroeid.
Maak het vuur tijdig aan: 40 min voor je begint te bakken.
Laat 25 cm afstand tussen de rooster en de gloed
Giet nooit te veel houtskool ineens in het rooster
Begin pas te bakken als de houtskool bedekt is met een laagje witte as
Het vlees vooraf marineren en afdeppen, NOOIT inoliën voor of tijdens
het roosteren.

Op welke temperatuur roosteren?

Runds- en lamsvlees worden op een hevig vuur geroosterd omdat deze
vleessoorten rozerood moeten blijven vanbinnen.
• Kalfs-, varkens- en gevogeltevlees worden op een matig vuur geroosterd
omdat deze vleessoorten volledig gaar moeten zijn bij het opdienen.
• Vleeswaren en groenten worden op een matig
tot zacht vuur geroosterd.
• Alle nagerechten worden op een zacht
vuurtje geroosterd.
•

MET PLEZIER!
UW ZOMERS FEESTJE
TOT IN DE PUNTJES VERZORGD

Openingsuren:
Zo – Ma: Gesloten
Di, Woe, Do, Vr: 8:30 – 18:00
Za: 8:00-18:00
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