Prijslijst Barbecue
2018




In de zomer is het weer tijd om lekker te barbecuen, deze verzorgen wij graag voor u. We
hebben voor u 5 verschillende barbecue menu’s samengesteld. Mist u nog iets? Geen
probleem, alles is in overleg mogelijk. Wij verzorgen deze graag bij u op locatie, maar wij
beschikken zelf ook over een mooie veranda met tuin waar u kunt barbecuen.

Barbecue A (4 stuks vlees p/p)











€ 13,50 p/p
Vers stokbrood (wit en tarwe) met huisgemaakte kruidenboter en aïoli
Cocktailsaus, knoflooksaus en satésaus
Ambachtelijke oma’s rundvleessalade opgemaakt met verse ananas, galia
meloen, cantaloup meloen, perzik, tomaat en komkommer
Frisse rauwkostsalade
Luxe slamix aangemaakt met honingmosterd en frambozen dressing
Rundvleeshamburger
Saté van de haas spies
Kipfilet gemarineerd
Barbecueworst
Speklap gemarineerd

Barbecue B (4,5 stuks vlees p/p)












€ 14,50 p/p
Vers stokbrood (wit en tarwe) met huisgemaakte kruidenboter en aïoli
Cocktailsaus, knoflooksaus en satésaus
Ambachtelijke oma’s rundvleessalade opgemaakt met verse ananas, galia
meloen, cantaloup meloen, perzik, tomaat en komkommer
Frisse rauwkostsalade
Luxe slamix aangemaakt met honingmosterd en frambozen dressing
Rundvleeshamburger
Saté van de haas spies
Kipfilet gemarineerd
Barbecueworst
Speklap gemarineerd
Gegrilde schijf beenham

Barbecue C (4 stuks vlees p/p)










€ 15,50 p/p
Vers stokbrood (wit en tarwe) met huisgemaakte kruidenboter en aïoli
Cocktailsaus, knoflooksaus en satésaus
Ambachtelijke oma’s rundvleessalade opgemaakt met verse ananas, galia
meloen, cantaloup meloen, perzik, tomaat en komkommer
Frisse rauwkostsalade
Luxe slamix aangemaakt met honingmosterd en frambozen dressing
Saté van de haas spies
Kipfilet gemarineerd
Hollandse biefstuk
Zalm met verse tuinkruiden (in folie)





Barbecue D (5 stuks vlees p/p)












€ 16,50 p/p
Vers stokbrood (wit en tarwe) met huisgemaakte kruidenboter en aïoli
Cocktailsaus, knoflooksaus en satésaus
Ambachtelijke oma’s rundvleessalade opgemaakt met verse ananas, galia
meloen, cantaloup meloen, perzik, tomaat en komkommer
Frisse rauwkostsalade
Luxe slamix aangemaakt met honingmosterd en frambozen dressing
Saté van de haas spies
Kipfilet gemarineerd
Gegrilde schijf beenham
Hollandse biefstuk
Zalm met verse tuinkruiden (in folie)
Runderhamburger

Barbecue E (5 stuks vlees p/p)












€ 17,50 p/p
Vers stokbrood (wit en tarwe) met huisgemaakte kruidenboter en aïoli
Cocktailsaus, knoflooksaus en satésaus
Ambachtelijke oma’s rundvleessalade opgemaakt met verse ananas, galia
meloen, cantaloup meloen, perzik, tomaat en komkommer
Frisse rauwkostsalade
Luxe slamix aangemaakt met honingmosterd en frambozen dressing
Saté van de haas spies
Kipfilet gemarineerd
Hollandse biefstuk
Zalm met verse tuinkruiden (in folie)
Gambaspies
Gegrilde schijf beenham

Voor de kleintjes* € 6,50 p/p
 Vers stokbrood
 Appelmoes en fritessaus
 Frikandel spies
 Kipnugget spies
 Halve runderhamburger
* Alleen mogelijk bij bestelling van een ander barbecue menu.
- Wij verzorgen buffetten vanaf 15 volwassen personen.
- Bij verzorging van een buffet worden barbecue, borden en bestek uiteraard gratis
meegeleverd.
- Alle materialen dienen schoon te worden geretourneerd, c.q. schoon klaar te staan,
anders zijn wij genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen á € 1,00 p/p.
- Alle prijzen zijn inclusief BTW.
- Prijzen zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december 2018.
- Wij rekenen géén bezorgkosten.
- ’t Wapen van Beers beschikt over een drank- en horecavergunning waarbij wij alcohol en
spijzen mogen verstrekken.
- Voor meer informatie, bestellingen en vragen kunt u altijd bellen met: 0485-312226





