
Om van uw barbecue een echte topper te maken zijn hier enkele tips: 

 

- Plaats uw barbecuetoestel op een stabiele ondergrond en in de juiste windrichting, zo 

vermijdt u dat de rook in de richting van uw gasten waait. 

- Maak het vuur zeker 45 minuten op voorhand aan. 

- Gebruik nooit spiritus of benzine. Aanmaakblokjes zij de beste oplossing. 

- Het vlees pas roosteren als alle vlammen weg zijn en de houtskool roodgloeiend is. 

- Als er tijdens het roosteren toch vlammen ontstaan, leg dan het vlees even apart. Laat 

de vlammen nooit met het vlees in contact komen. 

- Bewaar vlees en groenten en sausjes altijd op een koele plaats. 

- Voor uw veiligheid: trek een lange barbecue handschoen aan wanneer u achter de 

barbecue staat. 

- Plaats ook altijd een emmer water of zand in de buurt. 

- Hou spelende kinderen weg van het vuur. 

 

 

VARKENSVLEES 

 
Souvlaki’s                  € 13.95/kg.  

Gem. kotelet              € 13.95/kg. 

Gekruide kotelet         € 13.95/kg. 

Gemarineerde saté      € 13.95/kg. 

Gem. sparerib            € 13.95/kg. 

Gekruide sparerib       € 13.95/kg. 

Gekruid spek              € 10.95/kg. 

Vers spek                   € 10.15/kg. 

Gezouten spek        € 10.60/kg. 
 

 

GEVOGELTE 
 
Gem. kipfilet              € 13.95/kg. 

Gekruide kipfilet        € 13.95/kg. 

Kipsaté                       € 13.95/kg. 

Kipsaté ketjap             € 13.95/kg. 

Gem. kalkoenlapje      € 15.95/kg. 

Kalkoensaté               € 15.95/kg. 

Gem. kippenbil          €   8.95/kg. 

Gem. drumstick          €   8.95/kg. 
 

RUNDSVLEES 

 
Gem. entrecote          €  29.95/kg. 

Gekruide entrecote    €  29.95/kg. 

Rund saté                    €  25.95/kg. 
 

LAMSVLEES 

 
Gem. lamskotelet      €  24.95/kg. 

Gekruide lamskotelet €  24.95/kg. 
 

WORSTEN 

 
BBQ worst              €   13.95/kg. 

Chipolata                    €   14.95/kg. 

Luikse worst           €   13.95/kg, 
 

 

VIS 
Prijzen onder voorbehoud 
Zalmfilet                   €   4.50/st. 

Kabeljauw filet          €   4.50/st. 

Vissaté                       €   5.50/st. 

Scampi saté               €   3.50/st. 
 

BARBECUE SALADES 

 
Komkommersalade   €  11.95/kg. 

Aardappelsalade         €    9.95/kg. 

Penne mediterano     €  10.95/kg. 

Pasta pesto                 €  10.95/kg. 

 

Griekse witte kool   €    9.95/kg. 

Amerik. koolsalade  €    9.95/kg. 
 

 

KOUDE SAUZEN 

 
Cocktail saus            €    9.95/kg. 

Mayonaise               €    9.95/kg. 

Tartaar                    €    9.95/kg. 
 

WARME SAUZEN 

 
Champignonsaus       €    9.95/kg. 

Pepersaus                   €    9.95/kg. 

Provençaalse saus      €    9.95/kg. 
 

GROENTEN BUFFET  
( vanaf 10 pers. ) 

 
STANDARD        € 5.50/pp.     

 

Sla, tomaat vinaigrette, pasta salade, 

komkommer salade, aardappelsalade, 

perziken, watermeloen, cocktailsaus. 

 

UITGEBREID     € 6.50/pp. 

 

Sla, tomaat vinaigrette, Griekse witte 

kool, Caribische rauwkost, 

Komkommer salade, macaroni salade, 

spirelli salade, aardappelsalade, 

perziken, watermeloen, cocktailsaus 

 

BBQ PAKKETTEN 

 
PAKKET 1                € 11.00/pakket. 

 

2 gem. saté, 2 gem. kotelet of kipfilet, 2 

worsten naar keuze. 

 

FAMILIE PAKKET   € 20.00/pakket. 

 

4 worsten naar keuze, 2 kipsaté,  

2 gem. kotelet of kipfilet, 2 gem. saté. 

 

PARTY PAKKET       € 45.00/pakket. 

 

5 worsten naar keuze, 5 gekruid spek, 

5 gem. kotelet of kipfilet, 5 gem. saté, 

5 kipsaté. 

 

 

Wij werken met dagverse producten, 

gelieve daarom, indien mogelijk, 

tijdig uw bestelling door te geven. 

Voor eventuele vragen, staan wij u 

graag ter beschikking. 

Onder voorbehoud van prijswijziging en/of drukfouten. 


