2011

ZOMERS BARBECUE BUFFET VERS VOOR U OPGEMAAKT VANAF
8 PERSONEN.
BARBECUE BUFFET STANDAARD;

PER PERSOON € 15.50

BARBECUE BUFFET LUXE;

PER PERSOON € 21.50

BARBECUE BUFFET EXCLUSIVE;

PER PERSOON € 34.50

Vlees: 450 gr.: saté; gemarineerd varkens filetlapje; barbecue lapje; gemarineerd
lamscoteletje; rosbief steak; voorgegaarde sparerib; voorgegaarde drumstick; hamburger
rundvlees; shoarma speklapje; voorgegaard barbecueworstje.
Saus: 80 gr.: 4 soorten koude saus.
Brood: 100 gr.: assortiment stokbrood wit / bruin.
Boter: 20 gr.: kruiden boter.
Salades: 6 soorten, 280 gr.: 3x selectie A; 1x selectie B; 2x selectie C.

Vlees: 450 gr.: saté varkenshaas; shaslick; gemarineerd lende filetlapje; gemarineerd kalkoenfiletlapje; steak argentinia; pampa steak; gemarineerd lamscoteletje; voorgegaarde
sparerib; chipolata saucijsje; hamburger rundvlees; shoarma speklapje.
Saus: 120 gr.: 4 soorten koude saus; warme saté saus.
Brood: 120 gr.: luxe brood assortiment.
Boter: 30 gr.: kruidenboter; roomboter bolletjes.
Salades: 8 soorten, 350 gr.: 3x selectie A; 2x selectie B; 2x selectie C; 1x selectie D.
Vlees: 450 gr.: saté varkenshaas; saté kip; mixed grill spies; gemarineerd speenvarken
coteletje; gemarineerde kalfs medaillon; gemarineerd lams filetje; tournedo steak;
rib eye steak; cordonbleu spies; merqueze saucijsje; chipolata saucijsje; tartaar steak.
Saus: 140 gr.: 5 soorten koude saus; 2 soorten warme saus.
Brood: 120 gr.: luxe brood assortiment.
Boter: 30 gr.: kruidenboter; roomboter bolletjes.
Salades: 12 soorten, 450 gr.: 3x selectie A; 4x selectie B; 3x selectie C; 2x selectie D.
Dressings: 30 gr.: vinaigrette; cognac dressing, of yoghurt dressing
Vers kleinfruit assorti (minimaal 6 soorten)

SALADE BUFFET:

Selectie A: sla mix; ; barbecue rauwkost; griekse salade; hawaï salade; tomaten salade; appelrozijn salade; barbecue komkommer salade; salade argentina pikant; kool salade.
Selectie B: caesar’s salade met noten; gazpacho salade met chorizo; toscaanse rauwkost;
franse salade; courgette salade; maïs salade barbecue; komkommer-tonijn salade; tomaten
salade met mozzarella; salade tropique.
Selectie C: aardappel salade; aardappel salade met gebakken spekjes; aardappel salade
met tonijn; huzaren salade met rundvlees; zomer salade; pasta salade met kip; couscous
salade.
Selectie D: vers fruit salade; waldorf salade; meloen salade; fruit festijn rum-bahia.
HET BARBECUE BUFFET DIENT IN OVERLEG VOORAF BESTELD TE WORDEN.
KEES SCHRIJVER CULINAIR KORTE KERKSTRAAT 3 GOES TEL 0113-256630.

2011

Barbecuebuffet budget

(vanaf 10 personen)

Vlees, ca.350 gr. per persoon:
Saté van varkensfricandeau
Barbecuelapje
Kipdrumstick, gemarineerd en voorgegaard
Rundvlees hamburger naturel
Barbecueworst, voorgegaard
Shoarma speklapje
Saus
Koud, 50 gr. per persoon:
Barbecuesaus
Tartaarsaus
Steaksaus
Warm, 60 gr. per persoon:
Satésaus
Brood
Stokbrood wit
Boter
Kruidenboter
Salades
Huzaren-rundvleessalade
Barbecue aardappelsalade
Gemengde rauwkostsalade
Barbecue komkommersalade
Tomatensalade
Verzorging barbecue buffet Budget à € 11.50 per persoon.
Huur barbecueapparatuur op houtskool is inbegrepen.
Brandstof houtskoolbarbecue à € 14.75
Reiniging barbecue(s), apparatuur en materialen à € 0.60 per persoon.
Huurmaterialen
Houtskoolbarbecue + brandstof
Hotpot + lepel

HET BARBECUE BUFFET DIENT IN OVERLEG VOORAF BESTELD TE WORDEN.
KEES SCHRIJVER CULINAIR KORTE KERKSTRAAT 3 GOES TEL 0113-256630.

