
 
 
Geert Jaques                         Sven Meirson 
0485/41.03.85                 0478/59.01.32 

geert.jaques1@telenet.be      sven.meirson@gmail.com 
BE 0849.843.922        BE 0655.899.845 
 

Onze allergenenlijst vindt u onderaan de prijslijst.  

Prijslijst 
 

APERITIEFHAPJES OP DE BARBEQUE 
                                    
1) croque monsieur                                 € 1,80 p.p. 

met geitenkaas, kersenconfituur, spek 
2) 2 scampi’s op stokje                                         € 1,80 p.p.  
 3) 2 miniballetjes op stokje                               € 1,00 p.p. 
4) mini-saté naar keuze (varkens / kip)                 € 2,00 p.p. 
5) stukje grillworst en Luikse pens op stokje                           € 1,50 p.p. 
6) kippenvleugeltje                € 1,00 p.p. 
7) minihamburgertje                € 1,50 p.p. 
8) minihamburgertje G&S                                                            € 3,50 p.p. 
Minibroodje, minihamburger met sla tomaat en salsa saus 
 9) Croque à l’Italienne                                                                  € 2,50 p.p. 

met gerookte zalm, groene pesto, mozzarella 

 
 



Lepelhapjes / gevulde glaasjes / koude & warme soepjes    prijs op 
aanvraag 

VLEES 
 
Menu 1 (klassiek)                             € 9,00 p.p. 
 
3 stukken vlees p.p. te kiezen uit : 

- kippenlapje 
- chipolata 
- barbecueworst 

- kotelet (varken- of medaillon) 
- brochette naar keuze (varken/kip) 

 
Menu 2                 € 13,00 p.p. 
 
3 stukken vlees p.p. te kiezen uit : 

- brochette naar keuze ( speenvarken/rund) 
- kippenlapje/kalkoenlapje 
- varkenshaasje 
- filet pure ( 150 gr) 
- witte pens 

- sparerib 
 
Menu 3                € 15,00 p.p. 
         
3 stukken vlees p.p. te kiezen uit : 

- lamskroon (+ €3,00) 
- eend 
- entrecote of filet pure ( 150gr) 
- kiprollade (parmaham/tomatenpuree/basilicum) 
- assortiment worsten (merguez, chipolata, boerenworst,  
- barbecue worst, witte pens) 

- sparerib van de chef 
 

 
Kindermenu (tot 12 jaar)                                                             € 7,50 p.p. 
 
2 stukken vlees p.p. te kiezen uit: 

- chipolata 
- merguez 
- minibalsaté 
- kippenboutje 
- barbecueworst 

 
 



 

 

GROENTEN 

 
1) Klassiek  € 6,00 p.p.  
- sla 
- tomaat 
- komkommer 

- wortel 
- boontjes 
- bloemkool 
- witte kool & wortelsla 
 
Als aanvulling bij de klassieke groenten kan een keuze gemaakt 
worden uit volgende salades. Hierbij geldt richtprijs a. 
 Als u liever zelf uw saladebuffet samenstelt, rekenen we prijs b. 

 
2) Witloofsalade            a) € 1,20 p.p.  

met appeltjes, dadels of rozijnen, bieslook,                 b) € 2,40 p.p. 

mayonaise, walnoten 
           

3) Italiaanse tomatensalade             a) € 1,90 p.p. 
tomaten zonder pitten, balsamicoazijn,    b) € 2,50 p.p. 
basilicum, look, extra vierge olijfolie 

 
4) Gemengde salade      a) € 1,70 p.p. 

sla, pijnboompitten, kerstomaatjes, preischeuten,  b) € 2,30 p.p. 
geitenkaas of feta,  walnotenolie en extra vierge olijfolie 

 
5) Smossalade       a) € 1,70 p.p. 

gemengde sla, pijnboompitten, geraspte wortel,  b) € 2,70 p.p. 
witloof, preischeuten, kerstomaten, gele paprika, komkommer  

 
6) Komkommersalade      a) € 0,50 p.p. 

komkommerschijfjes met dilledressing   b) € 1,00 p.p.
     

7) Rode kool        a) € 0,30 p.p. 
b) € 0,60 p.p. 

 
8) Witte kool en geraspte wortel             a) € 0,50 p.p. 

Zoetzuur of met appel en mayonaise   b) € 0,90 p.p. 

   
 



 
 

 
9)   Ratatouille               € 1,50 p.p. 

tomaat, courgette, aubergine, paprika 
10) Warm witloof               € 1,10 p.p. 

 
     11)  Warme boontjes met spek            € 0,90 p.p. 
 

12) Warme worteltjes             € 0,60 p.p. 
 

13) Warme groentebrochette              € 1,00 p.p. 
met courgette, champignon, kersttomaat, rode ajuin 
 
 

 
 

AARDAPPELEN 

       
- Krielaardappeltjes                                                              € 0,80 p.p. 

in de schil met lookboter en spekblokjes  
 

- Koude aardappelsalade                                      € 1,00 p.p. 
In de mayonaise met tuinkruiden  
Bij de klassieke groenten zijn de krielaardappeltjes of de koude 
aardappelsalade inbegrepen in de prijs. 
 

- Aardappelsalade 1               € 1,10 p.p. 
gekookte aardappeltjes met kerstomaat, boontjes, olie & azijn 
 

- Aardappelsalade 2               € 1,30 p.p. 

gekookte aardappeltjes met radijs, pijpajuin, venkel, pijnboompitten,  
gember 
 

- Gebakken aardappelen               € 1,30 p.p. 
met champignons, paprika’s en spek   
      

- Frietjes              Op aanvraag 
 

 
 

 

 



 

ANDERE 
- Pastasalade 1                € 1,40 p.p. 

vlinderpasta, groene pesto, zongedroogde tomaten, 
Gegrilde courgettes, rucola, geraspte Parmezaan 
  

- Pastasalade 2                € 1,40 p.p. 
spirelli, rucola, kersttomaatjes, zongedroogde  
tomaten, olijfjes, mozzarella, pijnboompitten 

   
- Couscoussalade                € 1,60 p.p. 

met paprika, munt, platte peterselie, mais,  
curry en koriander 
 
 

- Quinoasalade                € 1,30 p.p.  
quinoa, kersttomaat, zwarte olijven, lente-ui,  
verse kruiden, pistachenoten, soja 
 

- Rijstsalade        € 1,50 p.p. 

rijst, rode & groene paprika, ananas, curry 
 

- Orzosalade        € 1,20 p.p. 
orzo met groene paprika, kerstomaat, sjalot,  
komkommer, boontjes, feta, olijfolie, citroensap 

 

SAUZEN  

   
 koude sauzen                                                           € 0,50 p.p. 

                                                         Inbegrepen bij klassieke groenten 
o Mayonaise  
o cocktailsaus 
o tartaar 
o andalousesaus (pikante saus) 

 
 warme sauzen        

o pepersaus                € 1,00 p.p. 
o champignonsaus               € 1,00 p.p. 
o Provençaalse saus              € 1,00 p.p. 
o bearnaisesaus               € 1,00 p.p. 

 
 



 

BROOD EN BOTER                                       € 1,00 p.p.

                       Inbegrepen bij klassieke groenten 
 

 

BORDEN & BESTEK              € 1,00 p.p.  

Afwas inbegrepen 

 

 

ANDERE FORMULES 
 
 Warme beenhesp met frietjes en smossalade.         Op aanvraag 

 Hamburgerfestijn                     Op aanvraag 
 Saucissen kermis             Op aanvraag 
 Hapjesavond             Op aanvraag 
 Vegetarische arrangementen           Op aanvraag 

 Vis               Op aanvraag 
 
 
 
 
alle prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van wijziging. 
 

Alle andere wensen zijn bespreekbaar ! 
Bij elke barbecue <50 personen brengen we € 200 werkuren in rekening, 

bij >50 personen brengen we 300€ in rekening. 
 Na het 5de uur ter plaatse € 40 per/uur   

Wij werken enkel met Spaans, Oostenrijks en Iers rundsvlees  van 
topkwaliteit   

 Filet pure ,rib-eye en lende.  
In de winter is ook wild verkrijgbaar op de barbecue (hert, everzwijn, 

bosduif,...) 
Wij aanvaarden annuleringen tot 2 weken voor de gereserveerde datum.  

Daarna rekenen wij 30% van de totale kostprijs aan. 
 

  



Onze allergenen lijst 

 croque monsieur                                  
met geitenkaas, kersenconfituur, spek 

 
 
 

 2 scampi’s op stokje 
 
 
  

 2 miniballetjes op stokje 

              
           
 mini-saté naar keuze (varkens / kip)  

              
 
 stukje grillworst                       Luikse pens op stokje 
 

                                                          
 
 kippenvleugeltje  
  
               
 
 minihamburgertje                 
 minihamburgertje G&S                                                             
Minibroodje, minihamburger met sla tomaat en salsa saus 
 
 
 

  Croque à l’Italienne                                                                   
met gerookte zalm, groene pesto, mozzarella 
 
 
 



Kindermenu (tot 12 jaar)                                                              
 
2 stukken vlees p.p. te kiezen uit: 

- chipolata 
- merguez 
- minibalsaté 

           
-  kippenboutje gemarineerd  
-  Barbecueworst 

 
      

GROENTEN 
    

- sla 
- tomaat 
- komkommer 
- wortel 

- boontjes 
- bloemkool 
- witte kool & wortelsla 

 
 
 

Witloofsalade              
met appeltjes, dadels of rozijnen, bieslook,                  
mayonaise, walnoten 
 
 

           
Italiaanse tomatensalade              

tomaten zonder pitten, balsamicoazijn,     
basilicum, look, extra vierge olijfolie 

 
    Gemengde salade      

sla, pijnboompitten, kerstomaatjes, preischeuten,   
geitenkaas of feta,  walnotenolie en extra vierge olijfolie 
 
 

 
 
 



Smossalade        
gemengde sla, pijnboompitten, geraspte wortel,   
witloof, preischeuten, kerstomaten, gele paprika, komkommer 
  

 
 

 
Komkommersalade        

komkommerschijfjes met dilledressing 
 
        

 
      
      Rode kool         
 
      Witte kool en geraspte wortel              

Zoetzuur of met appel en mayonaise 
    
   

 
 

  Ratatouille                

 tomaat, courgette, aubergine, paprika 
  Warm witloof 
                

 
  
      Warme boontjes met spek 
             
 

 
Warme worteltjes 
              

 
 
Warme groentebrochette               

met courgette, champignon, kersttomaat, rode ajuin 
     
 Krielaardappeltjes                                                               

in de schil met lookboter en spekblokjes  
 
 
 
 

 
 



 
Koude aardappelsalade                                       
In de mayonaise met tuinkruiden  
 
 
 

          Aardappelsalade 1                
gekookte aardappeltjes met kerstomaat, boontjes, olie & azijn 
 
 
 

Aardappelsalade 2                
gekookte aardappeltjes met radijs, pijpajuin, venkel, pijnboompitten,  
gember 
 
 
 
Gebakken aardappelen                
met champignons, paprika’s en spek   
 
      

 

         Frietjes  
 
Pastasalade 1                 
vlinderpasta, groene pesto, zongedroogde tomaten, 
Gegrilde courgettes, rucola, geraspte Parmezaan 
  

 
 
Pastasalade 2                
 spirelli, rucola, kersttomaatjes, zongedroogde  

tomaten, olijfjes, mozzarella, pijnboompitten 
   
 
 
Couscoussalade                 
met paprika, munt, platte peterselie, mais,  
curry en koriander 
 
 
 
 

 
 
 



- Quinoasalade                  
quinoa, kersttomaat, zwarte olijven, lente-ui,  
verse kruiden, pistachenoten, soja 
 
 
 
Rijstsalade         
rijst, rode & groene paprika, ananas, curry 
 
 
 

Orzosalade         
orzo met groene paprika, kerstomaat, sjalot,  
komkommer, boontjes, feta, olijfolie, citroensap 
 

 

  

 koude sauzen                                                                                                                  
       Mayonaise  
        
         

        
       Cocktailsaus 
 
 
        
       Tartar 
 

 
 

       andalousesaus (pikante saus) 
 

 
 

      warme sauzen        
      pepersaus  
 
      
 
      champignonsaus  
 
           

 
     Provençaalse saus 
               



 
Bearnaisesaus 
               . 
             

 

Brood  

 

 

Boter 

 


