
Als het om BBQ gaat, kun je het zo gek maken als je 
zelf wilt. Dan denk je natuurlijk al gauw aan het menu, 
maar vergeet ook de sfeer en uitvoering niet. Sommige 

gelegenheden vragen simpelweg om iets extra’s en 
bovendien: verandering van spijs doet eten, nietwaar? 

Dus. Wat denkt u van een varken aan het spit, een 
Europees koekenpanfestival, een BBQ festival of een  

menu van de BIG GREEN EGG? Allemaal feestelijke opties 
die nét even anders zijn.

BIG GREEN EGG BBQ FESTIVAL  

(V.A. 50 PERSONEN)

*  Keuze uit varken a/h spit of broodje pulled pork
*  Entrecote double van de Big green egg
*  Japanse kipsaté yakitori met ketjap sesamsaus
*  Saladebuffet met huisgemaakte huzarensalade, 

kartoffel, rauwkost en Toscaanse Pastasalade
*  Luxe broodvariatie met Italiaanse en Franse 

kruidenboter

All-inclusive, dus compleet met kramen, bordjes & bestek, gratis 
gebakken door onze koks. Inclusief schoonmaak en transportkosten.

EUROPEES KOEKENPANFESTIVAL
(V.A. 50 PERSONEN)
Spectaculair met een enorme pan, 
gratis gebakken door onze koks 

*  Brusselse kipfilet – scharrelkip met katenspek en prei
*  Oostenrijks aardappelpannetje – met boontjes, champignons, 

spekjes, spiegelei en gegrilde worst 
*  Shoarmaschotel met pitabroodje – van het Overijssels 

wroetvarken 

All-inclusive, dus compleet met kraam, borden en bestek. Inclusief 
schoonmaak- en transportkosten.

BBQ FESTIVAL POPULAIR
(V.A. 50 PERSONEN)

Een leuke informele festivalsfeer, waar uw gasten rondlopen 
en kunnen eten wanneer ze willen. 

*  Varken a/h spit met honing mosterdsaus
*  Broodje hamburger deluxe
*  Kipsaté met kroepoek, gebakken uitjes en 

satésaus
*  Saladebuffet met huisgemaakte 

huzarensalade, kartoffel, rauwkost en 
Toscaanse Pastasalade

*  Luxe broodvariatie met italiaanse en Franse 
kruidenboter

All-inclusive, dus compleet met kramen, bordjes & bestek, gratis 
gebakken door onze koks. Inclusief schoonmaak en transport-
kosten.

BBQ & catering 

events

29,95pp
(27,48 pp excl bt

w)

27,95pp
(25,64 pp excl bt

w)

22,95pp

(21,06 pp excl bt
w)

dranken, aankleding 
& partyverhuur
Als aanvulling op het door u gekozen BBQ Menu  
(v.a. 50 personen) kunnen we in overleg ook zorgen  
voor dranken, koelkast, spoeltafel en aankleding.  
Hoeft u écht nergens meer over na te denken!  
Hieronder een idee van de mogelijkheden. Heeft u er  
zelf ideeën over, neem gerust vrijblijvend contact op!

DRANKEN  
(V.A. 50 PERSONEN)
Selfservice, alleen in combinatie 
met een BBQ- en Festival Menu

DRANKEN
All you can drink  (geen sterke drank), incl. 
koelkast, flesjes bier,  flessen frisdrank,  
spoeltafel en glaswerk.

AANKLEDING 
*  kramen voor vleespresentatie
*  statafels (met rok)
*  biertafels de luxe

AANVULLING OP BBQ MENU'S
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19,95pp


