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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij willen wij u graag onze speciaal samengestelde barbecuebuffetten presenteren.
Wij hebben 3 barbecuebuffetten samengesteld met de heerlijkste gerechten voor een goed geslaagde
barbecue! Van 100% runderhamburgers en vers geregen saté tot luxe vispakketjes en Hollandse
biefstukjes, bij deze barbecuebuffetten is er voor al uw gasten ruime keus. Aangevuld met huisgemaakte
salades, vers gebakken brood en de lekkerste sauzen maken wij er alvast een feestje van!
Aanvullende mogelijkheden zoals de verzorging van drankjes, meubilair, tenten, bediening en
koksbegeleiding bespreken we graag samen met u, hiervoor komen wij graag bij u langs.

Barbecuebuffet “De lekkere mix 2022” à € 18,50 p.p.
Huisgemaakte salades
Huisgemaakte huzarensalade met een garnering van diverse soorten rauwkost
Italiaanse aardappel-pestosalade met paprika
Penne pastasalade met zongedroogde tomaatjes, rode ui en paprika
Vlees- en groentegerechten
Hamburger van 100% rundvlees
Verse Hollandse kipdijsaté, 2 stokjes à 50 gram
Barbecueworst van kip met Italiaanse kruiden
Texas barbecueworst met cheddar en jalapeno
Pittige wrap, gevuld met groente en kaas
Plak grootmoeders beenham
Vanaf 50 personen wordt bovenstaande samenstelling uitgebreid met:
Verse Hollandse kiphaasjes met pestokruiden
Oosters speklapje met ketjapmarinade
Diverse bijgerechten
Warme satésaus en 3 koude barbecuesauzen
Vers gebakken brood met huisgemaakte kruidenboter
Bovenstaande barbecue is gebaseerd op 200 gram salade en 4 stuks vlees p.p.
Porseleinen borden met RVS bestek en servetten worden meegeleverd.
Barbecue of koekenpan naar keuze, inclusief gasfles, schoonmaakkosten, tangen en spatels.
Gratis bezorgen en retour halen (binnen 15 km van Barneveld).
De prijs is gebaseerd op een minimale afname van 25 personen en exclusief 9% BTW.

Barbecuebuffet “De Verwennerij 2022” à € 21,95 p.p.:
Huisgemaakte salades
Huisgemaakte huzarensalade met een garnering van diverse soorten rauwkost
Salade van penne pasta met beenham, groene asperges, Italiaanse kruiden en rucola
Rucolasla met geitenkaas, komkommer en tomaatjes, met een honing-mosterddressing
Zalmsalade van huisgerookte zalm met een garnering van diverse soorten vis
Vlees-, vis- en groentegerechten
Hamburger van 100% rundvlees
Runderschnitzel met bordeauxmarinade
Verse Hollandse kipdijsaté, 2 stokjes à 50 gram
Ajam Pedis: kippendij in Indische marinade
Texas barbecueworst met cheddar en jalapeno
Pittige wrap, gevuld met groente en kaas
Vispotje met verse groenten en kruiden
Vanaf 50 personen wordt bovenstaande samenstelling uitgebreid met:
Gemarineerde varkenshaasmedaillons
Black tiger gamba's met knoflookmarinade
Champignon gevuld met kruidenroomkaas
Diverse bijgerechten
Warme satésaus en 3 koude barbecuesauzen
Vers gebakken brood met huisgemaakte kruidenboter en tapenade
Bovenstaande barbecue is gebaseerd op 200 gram salade en 4,5 stuks vlees/vis p.p.
Porseleinen borden met RVS bestek en servetten worden meegeleverd.
Barbecue of koekenpan naar keuze, inclusief gasfles, schoonmaakkosten, tangen en spatels.
Gratis bezorgen en retour halen (binnen 15 km van Barneveld).
De prijs is gebaseerd op een minimale afname van 25 personen en exclusief 9% BTW.

Barbecuebuffet “De Luxe 2022” à € 27,50 p.p.:
Huisgemaakte salades en luxe schotels
Huisgemaakte rundvleessalade met een royale vleesgarnering
Salade van penne pasta met beenham, groene asperges, Italiaanse kruiden en rucola
Tortellinisalade met mozzarella, cherrytomaatjes en verse basilicum
Runder carpaccio met pesto, kappertjes, Grana Padano en rucola
Huisgerookte zalm met rucola, citroen-kappertjesmayonaise en zongedroogde tomaatjes
Vlees-, vis- en groentegerechten
Pepersteak, malse biefstuk met peperkorrels
Beef chimichurry: biefstuk met Argentijnse kruiden
Verse Hollandse kipdijsaté, 2 stokjes à 50 gram
Gemarineerde varkenshaasmedaillons
Zoete maïskolf met roomboter
Champignon gevuld met kruidenroomkaas
Black tiger gamba’s met knoflookmarinade
Zalmfilet op Noord-Amerikaanse wijze
Diverse bijgerechten
Warme satésaus en 3 koude barbecuesauzen
Vers gebakken stokbrood, olijvenbrood, mini broodjes en Turks brood
Huisgemaakte kruidenboter, tzatziki, tapenade en aioli
Bovenstaande barbecue is gebaseerd op 250 gram salade en luxe schotels en 4,5 stuks vlees/vis p.p.
Porseleinen borden met RVS bestek en servetten worden meegeleverd.
Barbecue of koekenpan naar keuze, inclusief gasfles, schoonmaakkosten, tangen en spatels.
Gratis bezorgen en retour halen (binnen 15 km van Barneveld).
De prijs is gebaseerd op een minimale afname van 25 personen en exclusief 9% BTW.

