Barbecuebuffet Heideroos
(Gasten ZELF barbecueën)
Diverse salades:
Rundvleessalade met boerenbeenham en appeltjes
Aardappelsalade met bieslook en vers fruit
Tomaten/Komkommersalade met rode ui en basilicumdressing
Gemengde rauwkostsalade aangemaakt met dressing
Een frisse aangemaakte slasalade
Begeleiding:
Tuinkruidenboter en Heks’nkaas
Wit stokbrood en meergranen Oerbrood (gesneden)
Koude schotels:
Dun gesneden Parmaham geserveerd met Galiameloen
Rolletjes van gesneden kiprollade met apart erbij tomatensalsa
Barbecueën met:
Gemarineerd varkensfiletlapje, Kipsatéstokjes, Hamburger, Speklapje,
Barbecueworstje en Spareribs (ca. 400 gram vlees p.p.)
Sauzen:
Warme satésaus en zigeunersaus
Koude knoflooksaus en cocktailsaus
Aardappelgarnituur:
Gebakken krieltjes met spek en ui
Dit buffet wordt geserveerd á € 29,50 p.p.
(vanaf 30 personen)

Optie (in onze zaal):
U kunt ook onze kok het vlees voor u te laten bakken op de barbecue.
Hiervoor berekenen wij een meerprijs per persoon van € 3,00

Barbecuebuffet BASIC
(Gasten ZELF barbecueën)
Diverse salades:
Rundvleessalade met boerenbeenham en appeltje
Komkommersalade met fijngesnipperde rode ui en yoghurtsaus
Gemengde rauwkostsalade met basilicumdressing
Een frisse aangemaakte slasalade
Begeleiding:
Tuinkruidenboter en Heks’nkaas
Wit stokbrood en meergranen Oerbrood (gesneden)
Barbecueën met:
Gemarineerd varkensfiletlapje, Kipsatéstokjes, Hamburger,
Barbecueworstje en Spareribs (ca. 400 gram vlees p.p.)
Sauzen:
Warme satésaus
Koude knoflooksaus en cocktailsaus
Aardappelgarnituur:
Frites
Dit buffet wordt geserveerd á € 22,50 p.p.
(vanaf 30 personen)

Optie (in onze zaal):
U kunt ook onze kok het vlees voor u te laten bakken op de barbecue.
Hiervoor berekenen wij een meerprijs van € 3,00 p.p.

Uitbreidingsmogelijkheden BBQ op bovenstaande samenstelling:
□ Garnalenspiesje
□ Zalmfilet pakketje
□ Kabeljauw pakketje

€ 2,25 p.st.
€ 3,00 p.st.
€ 3,00 p.st.

□ Kinderpakket: Voorgegaarde hamburger + Frikadel

€ 2,75 p.p.

□ Gebakken frites
□ Gebakken krieltjes met spek en ui
□ Warme groenten
□ Soep naar keuze

€ 1,25 p.p.
€ 1,75 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 2,75 p.p.

□ Aardappelsalade met bieslook en vers fruit
□ Zalmsalade met garnituur en gezuurde komkommer
□ Kipkerriesalade met garnituur
□ Pastasalade met kip en pesto
□ Parmaham met Galiameloen
□ Kiprollade met apart erbij tomatensalsa
□ Wrap gevuld met gerookte kipfilet en groene pesto
□ Kiprollade met apart erbij tomatensalsa

€ 1,75 p.p.
€ 2,50 p.p.
€ 1,75 p.p.
€ 1,75 p.p.
€ 1,75 p.p.
€ 1,75 p.p.
€ 1,75 p.p.
€ 1,75 p.p.

□ Visschotel met gerookte zalm, makreel, forel

€ 3,00 p.p.

□ Verse fruitsalade (als bijgerecht)
□ Verse watermeloensalade (als bijgerecht)
□ Handfruit assorti
□ Dessert buffetten

€ 2,75 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 7,00 p.p.

vanaf

