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Als het om BBQ gaat, kun je het zo gek maken als je

BBQ & catering

zelf wilt. Dan denk je natuurlijk al gauw aan het menu,

events

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
Surf & Turf Menu van de BIG GREEN EGG? Allemaal
feestelijke opties die nét even anders zijn.

BBQ
FESTIVAL
(V.A. 40 PERS)
Een leuke informele festivalsfeer, waar uw gasten rondlopen
en kunnen eten wanneer ze willen.

24,95
pp

)

54 pp excl btw

(

23 ,

*	Varken aan het spit met honing-mosterdsaus
*	Broodje hamburger deluxe
*	Kipsaté met kroepoek, gebakken uitjes en
satésaus
*	Saladebuffet met huisgemaakte huzaren-,
kartoffel- en rauwkostsalade
*	Luxe broodvariatie met Italiaanse en Franse
kruidenboter

Compleet met kraam, eetschuitjes en gratis gebakken door onze
koks. Inclusief schoonmaak- en transportkosten.

MIDDELEEUWS
VARKEN AAN HET SPIT
(V.A. 40 PERS)

GREEN
EGG SURF & TURF
(V.A. 40 PERS)

Leuk voor een bourgondisch bierfeest

pp

3 pp excl btw

)

(

16 ,9

3 1 ,0

*	Varken aan het spit met honing mosterdsaus
*	Gebakken aardappels met spekjes,
champignons en spiegelei
*	Saladebar met steenovenbroden en
kruidenboter

Compleet met kraam, borden, bestek, servetten en gratis gebakken
door onze koks. Inclusief schoonmaak- en transportkosten.

Spectaculair met een enorme pan, gratis
gebakken door onze koks

19,

95

(

18 ,8
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*	Brusselse kipfilet – scharrelkip met katenspek en prei
*	Oostenrijks aardappelpannetje – met boontjes, champignons,
spekjes, spiegelei en gegrilde worst
*	Shoarmaschotel met pitabroodje – van het Overijssels wroetvarken
Compleet met kraam, borden en bestek. Inclusief schoonmaak- en
transportkosten.

)

Compleet met borden, bestek en gratis gebakken door onze koks
en inclusief schoonmaak- en transportkosten.

)

EUROPEES
KOEKENPANFESTIVAL
(V.A. 40 PERS)

pp

8 pp excl btw
*	Lantinga’s steak tartare (voorgerecht)
*	Dry Aged Prime rib eye van de GREEN EGG
*	Reuzengamba’s
*	Gepofte aardappel
*	Steenovenbroden, insalata caprese, frisse roomkool rauwkost,
kruidenboter en olijfolie

(

17,

95

32,95

