RECEPTIE
PAKKET 1
Kippenfakkeltje, soepje naar keuze, tomaat-mozzarella, scampi, bitterballen, mini worstjes, loempia
met dipsausje, bordje rijst met kip en groenten, kippenboutjes

€10,00/p.p.

PAKKET 2
Garnalencocktail, kippenfakkeltje, soepje naar keuze, scampi, souvlaki, spekfakkeltje, paëlla,
kippenboutjes, mini friet (puntzakje)

€15,00/p.p.

PAKKET 3
Broodje camembert, garnalencocktail, broodje zalm, warme ananas met Gandaham, lamskotelet,
entrecôte (met bearnaisesaus of pepersaus), kreeftensoep of consommé, scampi met dipsaus,
gekruid spekfakkeltje, tipzak friet

€20,00/p.p.

VOORGERECHTEN
SCAMPI
4 scampi’s in saus naar keuze met dagverse groenten en Turks brood

€6,00/p.p.

ZALM FILET
Zalm in julienne van groenten , witte wijnsaus of hollandaise saus

€6,00/p.p.

VISPANNETJE
kabeljauw, scampi, zalm, tongrolletje , witte wijnsaus of hollandaise saus

€7,50/p.p.

Voor de borden en bestek meerprijs van €1,50/p.p. (afwas inbegrepen)
Alle prijzen in de folder zijn inclusief BTW.
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BARBEQUE
TRADITIONEEL 1
Keuze uit 3 stukken vlees:
gemarineerde saté of kipsaté + bbq worst of hamburger + kipfilet,
dagverse groenten, aangepaste koude en warme sauzen, aardappelsalade, Italiaanse pastasalade,
Turks brood, warme krielaardappelen

€15,00/p.p.

TRADITIONEEL 2
Keuze uit 3 stukken vlees:
gemarineerde saté of kipsaté of kipfilet + worst of hamburger + steak of varkenshaasje
dagverse groenten, aangepaste koude en warme sauzen, aardappelsalade, Italiaanse pastasalade,
Turks brood, warme krielaardappelen

€17,00/p.p.

DE LUXE 1
4 stukken vlees:
Entrecôte + varkenshaasje + kipfilet + bbq worst (a volonté)
dagverse groenten, aangepaste koude en warme sauzen, aardappelsalade, Italiaanse pastasalade,
Turks brood, warme krielaardappelen

€22,00/p.p.

DE LUXE 2
4 stukken vlees:
Entrecôte + varkenshaasje + kipfilet + lamskroon (a volonté)
dagverse groenten, aangepaste koude en warme sauzen, aardappelsalade, Italiaanse pastasalade,
Turks brood, warme krielaardappelen

€25,00/p.p.

A VOLONTE 1
Ribbekes
sla, tomaat, komkommer, wortel, krielpatatjes

€13,00/p.p.

Voor de borden en bestek meerprijs van €1,50/p.p. (afwas inbegrepen)
Alle prijzen in de folder zijn inclusief BTW.
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A VOLONTE 2
Scampi ‘s met saus naar keuze: curry, duiveltjes, look
sla, tomaat, komkommer, wortel, frieten of brood

€22,00/p.p.

A VOLONTE 3
Entrecôte of Côte-à-l’os
saus naar keuze: bearnaise, champignon, peper
sla, tomaat, komkommer, wortel, frieten of brood

€22,00/p.p.

DEGUSTATIE MENU
scampi op z’n Italiaans
filet pur van Belgisch wit-blauw met waterkers, pepersaus en frietjes
haasje van pata negra met aardappelnootjes en nodige garnituur
paëlla (met kipfilet en diverse vis)
speenvarkenfilet met rucola en pomme duchesse
lamskroon, saus bearnaise, mini kroketjes en garnituren

€30,00/p.p.

WALKING DINNER
cocktail van grijze noordzeegarnaal
cavaillon met Parmaham
kippenfakkel
scampi met dipsaus
soepje naar keuze
kippenblokjes met curry en rijst
tongrolletjes met hollandaisesaus en tagliatelle
lamskotelet of speenvarken met bearnaisesaus, boontjes en krielaardappeltjes
entrecôte met pepersaus of varkenshaasje met champignonsaus en telkens met aardappelnootjes
Tipzak friet

€25,00/p.p.

Voor de borden en bestek meerprijs van €1,50/p.p. (afwas inbegrepen)
Alle prijzen in de folder zijn inclusief BTW.
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BUFFETTEN
KOUD BUFFET
Versierde roze zalm, tomaat met grijze garnaal, gevulde perzik met tonijn, Gandaham met meloen,
hespenrolletjes met asperge, kalkoenfilet, opgevulde eitjes, rund- en varkensgebraad, aangevuld met
groentebuffet en aardappelsalade, koude sauzen en broodjes.
Onze schotels zijn rijkelijk versierd met vers fruit.

€22,50/p.p.

LUXE KOUD BUFFET
Gerookte zalmfilet, gerookte heilbot en forel, versierde roze zalm, tomaat grijze garnaal, gevulde
perzik met tonijn, hespenrolletjes met asperge, kalkoenfilet, duo van Ganda en Italiaanse bergham
met meloen, opgevulde eitjes, aangevuld met groentebuffet en aardappelsalade, koude sauzen en
broodjes.
Onze schotels zijn rijkelijk versierd met vers fruit.

€27,00/p.p.

VISBUFFET
Gerookte zalmfilet, gerookte heilbot en forel, roze zalmhaasjes, tomaat met grijze garnaal, perzik
met tonijn, opgevulde eitjes, aangevuld met groentebuffet en aardappelsalade, aangepaste sauzen
en broodjes

€23,00/p.p.

LUXE VISBUFFET
Gebakken scampi op Oosterse wijze, gerookte zalmfilet, gerookte heilbot en forel, zalmhaasjes,
tomaat met grijze garnaal, krabsalade, perzik met tonijn, noordzeesalade, groentebuffet en
aangepaste sauzen, broodjes

€27,00/p.p.

Voor de borden en bestek meerprijs van €1,50/p.p. (afwas inbegrepen)
Alle prijzen in de folder zijn inclusief BTW.

BartBQ : Molenstraat 50 - 9150 Kruibeke - GSM 0476 537 881 - bartantonissen@skynet.be

Pagina 4

BREUGELTAFEL
Koud buffet: frikandon met krieken, hespenrolletjes met asperges, gebakken spek, Ardeense hesp,
boerenkop met mosterd, boerenpaté, boerenworst, opgevulde eitjes .
Warm buffet: konijn met pruimen, ribbekes in zigeunersaus, kippenvleugels in Chinese saus, witte en
zwarte beulingen met appelmoes.
Aangepast groentenassortiment, koude sauzen en broodjes.
Dessertbuffet: kaasassortiment, rijstepap met bruine suiker en vlaai.

€23,50/p.p.

WARM EN KOUD BUFFET
Koud buffet: versierde roze zalm, tomaat grijze garnaal, hespenrolletjes met asperges, perzik met
tonijn, Gandaham met meloen, opgevulde eitjes, groentebuffet, aangepaste sauzen en broodjes.
Warm buffet: vispannetje met pureeroosjes + keuze uit:
kalkoengebraad in jagersaus OF
varkensgebraad met saus naar keuze OF
kipfilet met saus naar keuze
Voor het warm buffet zijn andere combinaties mogelijk; vraag inlichtingen aan ons!

€27,00/p.p.

Voor de borden en bestek meerprijs van €1,50/p.p. (afwas inbegrepen)
Alle prijzen in de folder zijn inclusief BTW.
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