
                         

 
                                                       TAKE AWAY BARBECUE 

Apero BBQ                                                                                                                                €16,00 p.p. 

  

Spareribs 
2 mini brochettes  

Stukje grillworst en witte pens 

Kippen drum 
Stukje merguez 

Stukje chipolata 

Minibal saté 

 

Luxe box                                                                                                                                      €29,50 p.p. 

 

Aperitiefhapjes: 

1 mini lamsbrochette                                            gemarineerd 

Stukje grillworst en Luikse pens op een stokje 
 

Hoofdgerecht: 

Ierse filet pure of ribeye  ( Black Agnus)             ong.150gr 
Kippenfilet                                                          gemarineerd      

Licht gepekeld varkenshaasje                             ong.130gr 

Gemarineerde scampi brochette                         4st                                 
 

Krielaardappel met spek en lookboter  

Pastasalade: vlinderpasta, groene pesto, zongedroogde tomaten, Gegrilde courgettes, geraspte Parmezaan.  
Sla  - Italiaanse tomaat – Komkommer – Wortel – Bloemkool - Witte kool & wortelslade 

2 broodjes met boter  
3 koude sausen + 1 warme saus ( champignon- of peper- of bearnaisesaus)  

 
Klassieke BBQ                                                                                                                                €17,50 p.p.  

 

BBQ Worst  
Varkensbrochette of                                                gemarineerd 

Spareribs                                                                 gemarineerd en licht voorgegaard  

Kippenfilet                                                              gemarineerd  
  

Krielaardappelen met lookboter en spek 

Sla – Tomaat – Komkommer - Geraspte wortel – Bloemkool - Witte kool & wortelsalade 
2 broodjes met boter  

3 koude sausen 

 

Voor de kids                                                                                                                            €8,50 per kind 

Chipolata 

Kippenonderboutje                                                gemarineerd en licht voorgegaard  
Mini bal Saté                                                         gemarineerd 

Krielaardappelen met lookboter en spek 

Sla – Tomaat - Geraspte wortel – Bloemkool - Witte kool & wortelsla  
1 broodje met boter + 2 koude sause 

 

Veggie BBQ                                                                                                                                    €17,50 p.p. 

 

Groentenbrochette  

Groentenburger 
Seitan worst  

 

Krielaardappelen natuur of lookboter 
Sla – Tomaat – Komkommer - Geraspte wortel – Bloemkool - Witte kool & wortelsla  

2 broodjes  - 3 koude sausen 

 

Extra’s                                                                                                                                                              .                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Bij elk menu is er een mogelijkheid om extra vlees te bestellen. 
Lamskroon    2 beentjes                      +€3,00 p.p. 

Ierse filet pure of ribeye                      +€6,00 p.p. 

Koude aardappelsalade in tartaar        +€1,00 p.p. 
Luikse pens                                         +€1,70 p.p. 

 

Huren                                                                                                                                                                 .                                                                                                                                             
 

Bain marie                                            €10,00 per stuk. Zolang voorraad strekt 

Borden en bestek                                  €  1,00 p.p. inclusief afwas 
 

Voor alle allergenen kan je terecht op onze website in rubriek prijslijst. 

Wenst je toch iets anders of is er iets niet duidelijk kan je ons steeds een mailtje sturen.  


