
 

 

 

Van de barbecue… 

Saté kip gemarineerd in ketjap / knoflook / sambal 

Griekse spies  kip of varkensfilet / Griekse kruiden 

Bretonse beefburger 

Drumstick  

Groenten Pakketje van diverse seizoensgroenten 

Vispakket met kabeljauwfilet / dille / citroen 

 

 

Barbecue Deluxe  

Sjasliek van kipfilet / paprika / ui  

Saté varkenshaas gemarineerd in ketjap / knoflook / sambal  

Griekse spies  varkenshaas/ Griekse  kruiden 

Spies van grote gamba’s / olie / knoflook 

Vispakket met zalm / boursin / citroen 

 

 

Salades 

Pasta salade penne / paprika / courgette / champignons / prei 

Salade Caprese  tomaat / mozzarella / basilicum 

Couscous salade paprika / munt / feta / citroen 

Griekse salade  paprika / tomaat / komkommer / rode ui / feta / olijven 

Fruitsalade van de dag 

 



Diverse huisgemaakte sauzen   

Cocktailsaus / kerrie-mango saus / knoflooksaus / barbecuesaus / 

satésaus / tzatziki 

 

Half wit / bruin stokbrood of half Turks brood   

geserveerd met roomboter of knoflookboter 

 

Basic BBQ menu  €17,50 

Keuze uit 

- 3 basic producten van de barbecue 

- 1 salade naar keuze  

- 2 huisgemaakte sauzen naar keuze 

Aardappelsalade met bieslook en half brood met (knoflook)boter  

zit er standaard bij. 

 

Deluxe BBQ menu €22,50 

Keuze uit 

- 3 producten van de barbecue deluxe 

- 1 salade deluxe naar keuze 

- 2 huisgemaakte sauzen naar keuze 

Aardappelsalade met bieslook en half brood met (knoflook)boter  

zit er standaard bij.   

 

Bij te bestellen:                                                                                                                                                            

- Barbecue deluxe  €4,50                                                                         

- Van de barbecue… €3,50 

- Salade    €3,00 

- Brood    €2,00 

- Saus    €1,50 

- Aardappeltjes met 

 knoflook-kruiden-creme fraiche  €3,- 

 

De BBQ menu’s zijn te bestellen vanaf 4 personen. De keuze die u maakt 

gaat dus x 4. 

Voorbeeld: kiest u uit het Basic BBQ menu de sate, de griekse spies, het vispakket, de pastasalade, 

knoflooksaus en de cocktailsaus? Dan krijg u dat voor 4 personen. (Plus aardappelsalade en 

stokbrood). 

Ook de bij te bestellen producten gaan per 4. 



 

 

 

 

 

 

  


