APERITIEF EN TAPA’S

Lams

Aperitiefpakketje

5.00 €/pers

Borrelhapje, grillertje, mini kipsaté, mini scampi-brochetje

Mini bruschetta (3 smaken, 6 stuks)
Fleur de camenbert

8.20 €/st
48,00 €/schotel

Mix van koude en warme hapjes: ansjovis, olijven, zongedroogde tomaten,
Italiaanse kruidenham, kaasblokjes, parmasalami, bruschetta’s, grillworst,
kippenapero, focacciabrood met tapenade

Aperitiefplankje (geschikt voor 4 à 6 pers)

28,00 €/schotel

Rijkelijk gevuld met gedroogde ham, kaasblokjes, rillettes,
huisgemaakt ovengebakken spek en varkenskop, olijven, meloen

Assortiment voorperpakte tapa’s (+/- per 150 g)
Zongedroogde tomaten, ansjovis, groene olijven met look, italiaanse mix olijven, groene
pesto, tomatentapenade, kaasblokjes

Varken
Provencaalse kotelet
Oosters varkenshaasje
Spare ribs (voorgegaard, enkel opwarmen)
Franse ribgrillade (voorgegaard, enkel opwarmen)
Vers gekruide spare ribs
Gekruid vers BBQ-spek
Spaans Duroc varkensrug
Grillhammetje maison (voorgegaard, enkel opwarmen)

Gevogelte
Gemarineerde kipfilet
13.90 € / kg
Gemarineerde kippenbout (voorgegaard, enkel opwarmen) 1.20 € / st
NIEUW! Zuiders kippenboutje (voorgegaard, enkel opwarmen) 1.70 € / st
Uitgebeend kippenboutje gevuld met kippengehakt,
zongedroogde tomaten en zuiderse kruidenmengeling

Kippenrolletje met groenten (voorgegaard, enkel opwarmen)
BBQ-kipspiesje
Kalkoenhaasje
Kip Napoli
Kipfilet met mozarella, pancetta en rucola

2.70 € / st
14.40 € / kg
14.40 € / kg
15.20 € / kg

Worsten en hamburgers

BBQ-SPECIALITEITEN
11.00 € / kg
19.00 € / kg
14.20 € / kg
13.00 € / kg
11.95 € / kg
12.70 € / kg
28.20 € / kg
15.50 € / kg

Runds
Botersteak
Gemarineerde steak
Entrecote (natuur of gemarineerd)
Cote a l’os (met been,natuur of gemarineerd)
Dunne lendespiesje
Agnus beef (Ierse entrecote)
Zesrib
Onglet/binnenspier

39.50 € / kg
39.50 € / kg
2.35 € / st

4.50 €/doos

Wiel met 11 mini-broodjes en een dip van camenbert

Tapasschotel (geschikt voor 4 à 6 pers)*

Lamsfilet (natuur of gemarineerd)
Lamskroontje (natuur of gemarineerd)
Gemarineerde lamskotelet

19.95 € / kg
19.95 € / kg
21.95 € / kg
19.55 € / kg
19.95 € / kg
27.20 € / kg
18.90 € / kg
16.60 € / kg

BBQ-worst
BBQ-worst met tuinkruiden
NIEUW!!! Kip BBQ-worst
Zwitserse BBQ-worst
Chipolata met spek
Merguez

1.45 € / st
1.55 € / st
1.45 € / st
1.55 € / st
12.80 € / kg
12.80 € / kg

Hamburger
Spekburger
Zuiderse kalfsburger
BBQ-burger
XL-burger
Kipburgerspiesje
Kidsduo (mini hamburger en chipolata op stokje)

11.70 €/kg
11.80 € / kg
13.50 € / kg
12.20 € / kg
14.60 € / kg
13.50 € / kg
1.70 € / st

Saté’s en brochetten
Gemarineerde saté
Chinese kalkoensaté
Gemarineerde kalkoenbrochet
Gemarineerde lamsbrochet
Kippensaté Tex Mex
Rundsbrochet (natuur of gemarineerd)
Brochet v.d. chef (kalkoen, chipolata)
Mixed grill (rund, varken, kalkoen, chipolata)
Kippenballetjesspiesje

13.90 € / kg
14.80 € / kg
14.80 € / kg
34.50 € / kg
14.90 € / kg
17.00 € / kg
14.90 € / kg
16.20 € / kg
1.60 € / st

Vis
Zalmfilet in papillot
Scampibrochette (4 st)
Visbrochet (scampi/zalm)
Zalmspiesje

4.50 € / st
4.40 € / st
3.00 € / st
23.30 € / kg

BUFFETTEN

2.30 € / st
1.50 € / st
1.80 € / st

30.90 € / pers

Koud en warm buffet (verkrijgbaar vanaf 6 pers)

Vegetarisch
Groentenburger
Vegetarisch worstje
Groentenbrochet

BARBECUEPAKKETTEN
Pakket 1 4.80 € / pakket

Pakket 2

Barbecueworst
Gemarineerde kippenbout
Rundsbrochet

BBQ-worst met tuinkruiden
Botersteak
Gemarineerde saté

Pakket 3 9.50 € / pakket

Kidsmenu 3.10 € / pakket

Kip BBQ-worst
Gemarineerde steak
Scampibrochette

Kidsduo

Degustatiebarbecue

13.10 € / pakket

6.00 € / pakket

Koude gerechten
Glaasje garnaalcocktail
Mootje gepocheerde zalm met gerookte zalm
Stukje ovengebakken kipfilet
Verse asperges met huisbereide ham in vinaigrette
Gedroogde ham met meloen
Assortiment koude groenten en aardappelsalade
2 koude sausjes
Warme gerechten
Bereide kalfsfricasee met puree
Scampi diabolique met hoevenoedels
Groentemengeling

(mini hamburger en chipolata)

Gemarineerde kippenbout

Koud buffet (verkrijgbaar vanaf 6 pers)

(verkrijgbaar vanaf 4 pers)

24.30 € / pers

De stukken van de degustatie-bbq zijn iets kleiner en kunnen
zowel buiten op de bbq als binnen op de tafelgrillplaat
gebakken worden.

Mootje gepocheerde zalm met gerookte zalm
Glaasje garnaalcocktail
Verse asperges met huisbereide ham in vinaigrette
Kip carpaccio
Gedroogde ham met meloen
Stukje ovengebakken kipfilet met gevuld eitje
Rundsgebraad
Assortiment koude groentjes met aardappelsalade
2 koude sausjes

Oosters varkenshaasje
Grillertje
Botersteakje
Lamskotelet
Kipburgerspiesje
Scampibrochetje

Italiaans buffet (verkrijgbaar vanaf 6 pers)

BIJGERECHTEN

24.00 € / pers

Groenten, aardappelen, pasta

Koude gerechten
Kipcarpaccio
Gerookte zalm met garnituur
Italiaanse gedroogde ham met meloen
Huisbereide porchetta
Rundscarpaccio
Pastasalade
3 mini-pistolets per persoon
Warme gerechten

Groentebuffet

5.50 €/pers

Geraspte wortelen
BBQ-slaatje
Frisse groentensalade

9.00 € / kg
11.95 € / kg
11.95 € / kg

Aardappelsalade
Ovengebakken krielpatatjes
BBQ-Bakpatatjes (2pers)

7.10 € / kg
7.60 € / kg
8.50 € / kg

Geraspte wortelen, seldersalade, bbq-slaatje, komkommer
Tomaten, aardappelsalade, BBQ-pasta, slamix

Bakje gevuld met aardappelpartjes in de schil met provencaalse kruiden

Scampi diabolique met hoevenoedels
Lasagne maison

Pastasalade
BBQ-pasta
Zomerse pasta pesto VEGGIE

Wok-party (verkrijgbaar vanaf 4 pers)

Sauzen

14.60 € / pers

Koud: Cocktail-, look-, tartaar-, curry-,en provencaalse saus
Warm: Champignon-, peper- en bearnaisesaus

4 verschillende gerechtjes, met aangepaste pasta (scampi met
brood)

Brood

Scampi in paprikasausje met brood
Kippenreepjes exotique
Runderreepjes terryaki
Kalkoenreepjes in witte wijnsaus

Check onze website voor extra suggesties!!
Gelieve er rekening mee te houden dat niet altijd alle BBQspecialiteiten in voorraad zijn. Indien u tijdig bestelt (48 u op
voorhand) proberen wij voor u alles te voorzien.

12.95 € / kg
11.05 € / kg
11.95 € / kg

7.80 € / kg
11.25 € / kg

Stokbrood wit
Assortiment mini pistolets (4 ≠ soorten, 12st)
Houthakkersbrood

Homemade Desserts
Rijstpap
Chocomousse*
Tiramisu*
Vanillecreme met speculoos*
Dessert van de chef (mascarponecreme met chocomousse)
Italiaanse mousse met rode vruchten
*= ook verkrijgbaar in mini-glaasjes verpakt per 5 stuks

Erkend Ambachtsman
Sinds oktober 2018 zijn wij door de FOD Economie
officieel erkend als ‘ambachtsman’.
De FOD Economie kent deze titel toe aan
ondernemingen waarbij het authentieke karakter, de
handenarbeid en de kennis van het ambacht eerst
komen.
‘(H)eerlijke producten uit eigen atelier’ dat is ons
handelsmerk!
Het kost ons veel tijd en energie om de vele soorten
charcuterie, salades, vlees- en traiteurbereidingen in
eigen atelier op ambachtelijke wijze te bereiden.
Alleen zo kunnen wij het onderscheid maken en u
dagelijks producten van de hoogste kwaliteit
aanbieden!
Onze producten zijn vers, gecontroleerd en voldoen
aan de strengste eisen van kwaliteit en
verantwoorde oorsprong. Onze leveranciers
selecteren wij met de grootste zorg.

