
Receptie 

Versnapering 

 chorizo            0,50 € 

 olijven        0,50 € 

 bruscetta           0,50 €  

 wasabi nootjes         0,50 € 

 taco’s met guacamolé       1,00 € 

 truffelsalami       1,00 € 

 
Koud 

 mozzarella tomaat met pesto       1,00 € 

 gazpacho met schuim van waterkers      1,00 € 

 carpaccio van holstein rund       1,50 € 

 vitello tonato (sardinedoosje)       1,50 € 

 eendenmousse met rumrozijntjes       1,50 € 

wrap van gerookte zalm, kruidenkaas en spinazie    1,50 € 

 tartaar van zalm met wasabi-ijs       2,00 € 

 cocktail van garnalen        2,00 € 

 oester natuur         2,00 € 

 oesterman (min. afname van 100st.)      3,00 € 

 

  

  

 

 

 
Warm  

 kaas en garnaalbolletjes        1,50 € 

 quiche lorraine         1,50 € 

 kippespiesje van de Landes met cocoscurry saus    1,50 € 

 hoorntje van geitenkaas en schuim van framboos    1,50 € 

 bisque van langoustine met rouille      2,00 € 

 beignet van scampi en palm royale      2,00 € 



Barbecue formules 
 

Kinderbarbecue (15,00€/p.p.) 

waaier van vleessoorten  

*keuze uit 4 soorten / 2 stuks per persoon 

Kipfilet  

Varkensbrochette  

Kalkoenbrochette  

Chipolata worst  

Hamburger 

Steak  

  

saladebar 

Gemengde Salade 

Wortelsalade 

Komkommersalade 

Tomatensalade 

Aardappelsla 

Italiaanse pasta (pesto) 

 

Sauzen assortiment 

Mayonaise/ cocktail/ ketchup  

 

Brood assortiment met boter 

Olijfbrood, volkorenbrood, maanzaadbrood 

 

 

 

 

 

 

 



Barbecue I (24,00€/p.p.) 

 

Uitgebreide waaier van vleessoorten  

*keuze uit 6 soorten  

Kipfilet  

Varkensbrochette  

Kalkoenbrochette  

Gemarineerde ribbetjes  

Chipolata worst  

Pikante worst 

Gemarineerd breydelspek  

Hamburger 

Steak  

 

Uitgebreide saladebar 

Gemengde Salade 

Wortel salade 

Komkommersalade 

Tomatensalade 

Knolseldersalade 

Aardappelsla 

Rijstsla 

Italiaanse pasta (pesto) 

Aardappel in de schil (lookboter) 

 

Sauzen assortiment 

Mayonaise/ cocktail/ tartaar/ pikante barbecue saus/ looksaus  

 

Brood assortiment met boter 

Olijfbrood, volkorenbrood, maanzaadbrood 



Barbecue 2 (28,00€/p.p.) 

 

Uitgebreide waaier van vleessoorten 

*Keuze uit 6 soorten  

Kipfilet  

Rundsbrochette 

Kalkoenbrochette  

Gemarineerde ribbetjes  

Chipolata worst  

Pikante worst 

Gemarineerd breydelspek  

Hamburger 

Steak  

Lamskoteletjes  

 

 Vissoorten 

*Keuze uit 2 soorten /  

Gamba’s met look  

Papillot van zalm en kabeljauw met fijne groentjes  

Sardines  

Scampibrochette  

 

Uitgebreide saladebar 

Gemengde Salade 

Wortelsalade 

Komkommersalade 

Tomatensalade 

Knolselder salade 

Boontjes salade 

Paprika salade 

Aardappelsla 

Rijstsla 

Italiaanse pasta (pesto) 

Aardappel in de schil (lookboter) 

Gegrilde tomaat 



Sauzen assortiment 

Koud 

Mayonaise/ cocktail/ tartaar/ pikante barbecue saus/ looksaus  

Warm 

Provençaalse saus /champignonsaus / pepersaus / béarnaise (à la minute) 

 

Brood assortiment met boter 

Olijfbrood, volkorenbrood, maanzaadbrood 

 

 

 

Deze prijzen zijn exclusief BTW en per persoon berekend met een minimum van 25 personen. 

Inclusief huur borden en bestekken.  

Exclusief BBQ en kolen (40,00€) 

Inclusief 3u dienst kok 

Exclusief dienst bediening: 30,00€ per kelner per werkuur (exclusief BTW) 

* 2 kelners voor 25 personen 

* 3 kelners voor 25 – 50 personen 

* 4 kelners voor 50 – 75 personen 

 




