Een flinke scheut humor en plezier, een snufje gezelligheid,
een eetlepel vakkundigheid, gemixt met professionaliteit,
besprenkeld met gastvrijheid en geserveerd met passie!

Barbecue-arrangement









Gemarineerde speklap
Hamburger
Gemarineerde kipfilet
Shaslick
Barbecueworst
Gemarineerde varkensfilet
Pepersteak
Procureur

 Huisgemaakte huzarensalade (traditioneel)
 Pittige koolsalade
 Grootmoeders aardappelsalade
 Stokbrood
 Kruidenboter
 Roomboter
 Whiskeysaus
 Knoflooksaus
 Satésaus
(keuze uit 5 stuks vlees) 550 gram per persoon
€ 22,50 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen

Party pan arrangement










Biefstuk
Hamburger
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde speklap
Shoarmavlees
Shaslick
Party pan worst
Gemarineerde varkensfilet
Pepersteak

 Huisgemaakte huzarensalade (traditioneel)
 Pittige koolsalade
 Grootmoeders aardappelsalade
 Stokbrood
 Kruidenboter
 Roomboter
 Whiskeysaus
 Knoflooksaus
 Pepersaus
(keuze uit 5 stuks vlees) 550 gram per persoon
€ 22,50 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen
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Barbecue / party pan arrangement 'de luxe'
Zeer gevarieerde mix vlees- en visspecialiteiten voor de
Barbecue. Onze klassieker! In combinatie met een uitgebreid saladebuffet, lekkere sauzen en
stokbrood. Succes verzekerd!








Vlees en vis:
Rundvlees hamburger
Kalfs rib-eye steak met alleen peper en zout
Rib roast in kruidige marinadeolie en rozemarijn
Varkenshaassaté spies met ketjapmarinade
Gemarineerde kip met piri piri kruiden
Vispakketje

Salades:
 Mediterrane pastasalade met pestodressing de zon op tafel!
 Groene aspergesalade
 Gemengde groene salade met diverse losse ingrediënten:
Sud'n'sol tomaatjes, Parmezaan, dressings, mozzarella en pijnboompitjes
 Rundvleessalade met appel, tomaat en rettich in vinaigrette
 Komkommersalade in saus blanche met crème fraise
 Witte koolsalade met jonge peentjes in een fruitige sinaasappelmayonaise
 Tomaat-bieslooksalade van partjes roma-tomaten met romige dressing
 Mediterrane aardappelsalade met champignons en paprika in tomatendressing
Inclusief:
 Vers fruitsalade
 Satésaus
 Pepersaus
 Knoflooksaus
 Stroganoffsaus
 Stokbrood
 Kruidenboter
 Tapenade
550 gram per persoon
€ 35,75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen

Materialisatie
Barbecue buffetten zijn inclusief gasbarbeque + gas, borden, bestek en servetten.

Logistiek
Logistiek binnen Hoogeveen € 15.00, buiten Hoogeveen € 1.50 per kilometer
Retourneren gelden dezelfde voorwaarden.

Schoonmaak
Vaatwerk schoon inleveren, geen extra kosten, niet schoon retour dan bereken wij extra
schoonmaakkosten. € 0.75 per persoon.
Barbecue € 25.00
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Speciale wensen
We hebben ook ruime kennis en ervaringen met het bereidingen van diverse diëten en allergieën
waaronder glutenvrij, lactosevrij, zoutarm, vegetarisch, etc. deze producten worden door ons met
de grootste mogelijke zorg afzonderlijk van de rest van de andere bestellingen bereidt. De
producten kunnen indien nodig afzonderlijk worden geserveerd. Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden en eventuele meerprijs. We gaan graag voor u aan de slag!

Diëten en allergenen
Zijn er gasten die een dieet, natrium of gluten vrij zijn laat het ons vroegtijdig weten.
Het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten.

Opmerkingen
De werkelijke bedragen worden aan uw keuze na afloop van uw evenement gefactureerd :
 Het werkelijke aantal gebruikte drankjes,
 Het consumptieve gedeelte op basis van ons afgesproken aantal personen,
dat uiterlijk 3 werkdagen van te voren bij ons bekend is gemaakt anders wordt
uitgegaan van het aantal gasten dat is opgenomen in de offerte.

Leveringsvoorwaarden




Prijzen; inclusief 9% & 21% BTW.
Betaling; a contant bij aflevering bij logistiekmedewerker, is geen PIN mogelijkheden.
Opmerking; schade en / of manco is voor rekening van de opdrachtgever.

Algemene voorwaarden
Op alle reserveringen en opdrachten zijn de algemene voorwaarden van ‘vanregteren vof’
van toepassing. In deze voorwaarden zijn de annuleringsvoorwaarden opgenomen.
Op verzoek zenden wij u graag een exemplaar toe.
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