
Barbecue Prijslijst     
Wij verzorgen uw barbecue geheel naar uw wensen.  prijs wijzigingen onder voorbehouden 

2017     

U kunt kiezen uit de volgende vlees,vis en vegetarische soorten : 
Vlees gerechten:    
Argentijnse spies (mals rundsvlees) per stuk : € 2,35 
Barbecueworst per stuk : € 0,90 
Bieslooksteak Biefstuk) per stuk : € 2,85 
Chicken onion (gem.kipfilet met ontbijtspek) per stuk : € 2,00 
Drumsticks (voorgebraden in folie) per stuk : € 1,10 
Gebraden spareribs (in folie) per stuk : € 1,75 
Griekse karbonade per stuk : € 1,65 
Hamburger (voorgegaard) per stuk : € 0,90 
Hamlap "Capri"(gemar.hamlap) per stuk : € 1,75 
Houthakkersteak (gemar.halscarb.met ontbijtspek) per stuk : € 1,95 
Hubertussteak (gemar.halscarb.) per stuk : € 1,75 
Italiaanse runderspies (mals rundsvlees met zontomaatje) per stuk:: € 2,25 
Kinderspies per stuk : € 0,90 
Kip - ananas spies per stuk : € 1,65 
Kipfilet (gemar.of gekruid) per stuk : € 1,65 
Kipsatè per stuk : € 1,65 
Lamscoteletjes per stuk : € 2,50 
Mexicaans speklapje ( gemar.speklapje) per stuk : € 1,10 
Mexicaanse carbonade (magere carb.gemar.) per stuk : € 1,75 
Minutesteak (dun mager gemar.carbonadelapje) per stuk : € 1,75 
Poestaworstje per stuk : € 0,90 
Sjaslicks (varkensstukjes met paprika,ui en ontbijtspek) per stuk : € 1,85 
Souvlakispies (varkensvlees gemar.en gekruid) per stuk : € 1,65 
Varkenshaas op stok(gem.varkenshaas met ontbijtspek) per stuk : € 2,65 
Varkenshaassatè per stuk : € 1,95 

   
Vegetarisch :   
Vegetarische groente - schijf per stuk : € 1,25 
Vegetarische hamburger per stuk : € 1,25 

   
Vissoorten:   
Vistasje: met drie soorten vis  per stuk : € 2,95 
Scampi spies gemarineerd per stuk : € 2,65 
Zalmfilet (gekruid in folie) per stuk : € 3,95 



 
 
 
Gasbarbecue's worden alleen ter beschikking gesteld bij een compleet verzorde BBQ 
Compleet :       
Dit houd in:  Dat u zowel het vlees als ook rauwkost( Witte kool, Westlandse, Waldorf sallade) 
,fruit ,stokbrood, kruidenboter en huzaren en /of kartoffelsalade bij ons dient af te nemen 
De prijs voor is  € 5,95  per persoon     
Wilt u  andere sallades kan dat met een meerprijs     
De keuze kunt U zelf maken of door ons laten verzorgen.   
        
Rauwkost soorten : 4-jaargetijdensalade (slakomkommer)   
  Bloemkool-broccolisalade (bloemkool/broccoli/radijsjes) 
  Grieksesalade (zontomaatje/olijven/fêtakaas)  
  Lentesalade (frisse salade met fruit)   
  Bonte koolsalade ( wortel,bleekselderie,spitskool)  
  Waldorfsalade (bleekselderie,ananas en mandarijn)  
  Westlandse rauwkostsalade(appel/wortel/prei/witte kool) 
  Witte - koolsalade (witte kool/mandarijnen/ananas)  
        
Soorten sauzen: Satèsaus  Piri-pirisaus Cocktailsaus 
  Zigeunersaus Knoflooksaus   

Fruit soorten: 
Perzik en 
ananas     

        
2soorten stokbrood en kruidenboter Kartoffelsalade en / of huzarensalade    
Als extra kunt U nog pasta-tonijn salade , kip macaroni salade, macaroni-salade of  
romaanse salade uit eigen keuken erbij bestellen.( € 1,19 per 100 gram)  
        
Alles wordt in kommen geserveerd.     
Mocht U nog vragen hebben of willen overleggen met samenstellen van de vleessoorten   
Neem gerust even contact op en vraag naar Th.Hoezen .                                                                 
Verder hebben wij voor U:      
Porseleinen borden , bestek , servetten , inclusief afwas  1.00 per persoon    
Wegwerp borden ,bestek ,servetten 2 p.p. 
€0,75 0,75 p.p.    
Broodmandjes,broodplank,broodmes,opscheplepels en barbecuetangen gratis te leen. 
Huur barbecue € 15,00 inclusief schoonmaken 
Boven een bedrag van € 200,00 gratis   
Gebroken of zoek geraakte artikelen worden in rekening gebracht.  
Bediening (voor braden en / of gasten te bedienen )€ 17,50 per uur  per persoon  
Wilt u bediening erbij gelieve dit dan tijdig kenbaar te maken i.v.m. Planning . 
Bij bestellingen onder de € 150,- worden  €15,- bezorg/ophaalkosten in rekening gebracht. 
Grote partijen worden bezorgd. Kleinere partijen dienen te worden afgehaald en  
kunnen alleen in overleg eventueel bezorgd worden.    




