
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het fijne van de zomer: zwoele avonden, prettig gezelschap, een goed glas en genieten van de 

heerlijke geuren van geroosterde vis, groente of vlees. Onze koks stoken de barbecue-vuren graag 

voor u op. In overleg met u stellen we een menu samen. De een wil graag meer vlees, de ander meer 

vis. Of groente of fruit. Of kleine gerechtjes van de barbecue en veel salades. Wij maken graag een 

voorstel voor u op maat! 

 

Voorbeelden van barbecues die we eerder hebben verzorgd: 

 

Barbecue 1: 

• Drie stokjes saté 

• 1 worstje 

• Gemarineerde kippenpoot 

• Gepofte aardappel 

• Tomaatjes met pesto 

• Salade van diverse gemarineerde groenten 

• Koolsalade met rozijnen en gember 

• Diverse broodsoorten 

• Rijst 

• Diverse sauzen 

 

Barbecue 2: 

• Huisgemaakte hamburgertjes met gebakken ui en barbecuesaus 

• Kipspiesjes met yakitorisaus 

• Runder flank steak met kruidenboter 

• Vispakketjes met groenten en pesto 

• Groentenspiesjes met knoflookmayo 

• Gepofte aardappelen 

• Salade van diverse bladgroenten met kruidendressing 

• Komkommer met yoghurt en munt 

• Koolsla met rozijnen, gember en kerrie 

• Brood, tapenade 
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Barbecue 3: 

• Roodbaars met ansjovismayonaise 

• Procureur met mosterd en zeeasterhoning 

• Kipspies met limoen-pindasaus 

• Bavette (rundersteak) met remouladesaus 

• Lamsrack met groententajine 

• Paddenstoelenspies met mosterdlinzen 

• Hamburgertjes van Fries rund met tomatensalsa 

• Gepofte aardappelen 

• Salade Caprese 

• Salade gegrilde groenten met parmezaan 

• Komkommer met Griekse yoghurt 

• Watermeloen met munt en geitenkaas 

• Brood, tapenade 

 

Barbecue 4: 

• Gemarineerde gamba’s op spies 

• Vispakketje van kabeljauw, groente en zeekraalboter  

• Roodbaars met misosaus 

• Hamburgers van de runderonderrib met tomaten-ui salsa 

• Saté van scharrelkip met pinda-limoensaus 

• Rundersteak (bavette) met remouladesaus 

• Spiesjes met diverse groenten met paddenstoelenmayonaise 

• Procureur met Za’atar en worteljam 

• Salade Caprese 

• Koolsalade met komkommer, taugé en ei 

• Watermeloen met geitenkaas en munt 

• Gepofte aardappel met crème fraîche 

• Frites 

• Brood, kruidenboter 

 

 ‘Walking dinner’ barbecue: 

1. Gambaspiesje met Vietnamese saus 

2. Tonijn tataki met rettich-wortelsalade 

3. Procureur tonkatsu met o.a. paksoi 

4. Ravioli met kabeljauw en beurre Blanc, zeekraal en tomatencompote 

5. Lamsribstuk met tabouleh en Ras el Hanout-jus 

6. Bavette (runder steak) en zeebaars van de barbecue, geroosterde groenten met parmezaan 

en olijven, patatas bravas en een salade Caprese 

7. Aardbeiensurprise 

 

De prijzen zijn afhankelijk van het aantal personen en de locatie.  

 

Bent u gebonden aan een budget? Laat het ons weten; prijsafspraken zijn altijd mogelijk.  

 

Als wij het weten houden we uiteraard rekening met allergieën en diëten. 

 

 

 


