
Basis barbecue €26,50 p.p.  

Bbq items:   
Hamburger  
Aziatische gemarineerde kippendijen  
spies van Gamba 
Gemarineerde speklap  
Barbecue worst 
 

Side Diches:   
Homemade aardappelsalade   
homemade rundvleessalade 
barbecuesaus 
cocktailsaus  
knoflooksaus  
satésaus  
stokbrood met smeersels 
 

Luxe barbecue €32,50 p.p.   

Bbq items:   
hamburger  
Aziatische gemarineerde kippendijen 
duroc procureur  
kabeljauw pakket met groenten en kruidenboter 
bavette  
spies van gamba   
 

Side diches:   Keuze uit : 3 stuks kiezen 
home made roasted patato saled  
home made huzarensalade   
couscous salade zon gedroogde tomaat, olijf, kapper en asperge 
Pasta salade met tonijn zwarte olijven, haricovert en ei 
quinoa salade met citrusfruit en bimi  
groene salade met gegrilde groenten 
salade met venkel en courgette en citrus 

Sauzen uit eigen keuken 
barbecuesaus 
remoulade  
cocktailsaus  
knoflooksaus  
Assortiment vers gebakken broden met huisgemaakt smeersel en kruidenboter   

 

  

 



Vis barbecue €32,50 p.p.   

Bbq items:  
Spies van gamba  
zalmfilet 
kabeljauwpakket met groenten en kruidenboter 
Tonijnsteak  
gemarineerde zeebaars  
 

Side diches:  Keuze uit : 3 stuks kiezen 
home made roasted patato saled  
home made huzarensalade   
couscous salade zon gedroogde tomaat, olijf, kapper en asperge 
Pasta salade met tonijn zwarte olijven, haricovert en ei 
quinoa salade met citrusfruit en bimi  
groene salade met gegrilde groenten 
salade met venkel en courgette en citrus 

Sauzen uit eigen keuken 
remoulade  
cocktailsaus  
knoflooksaus  
Assortiment vers gebakken broden met huisgemaakt smeersel en kruidenboter   

Vega barbecue 26,00 p.p.  

Bbq items:  
Portebello gevuld met cous cous en ratatouille 
Puntpaprika gevuld met aubergineaviaar en seizoen groenten  
Geroosterde groene asperge  
beyond meat burger 
gevulde zoete aardappel 

Side diches:   Keuze uit : 3 stuks kiezen 
home made roasted patato saled  
home made huzarensalade   
couscous salade zon gedroogde tomaat, olijf, kapper en asperge 
Pasta salade met tonijn zwarte olijven, haricovert en ei 
quinoa salade met citrusfruit en bimi  
groene salade met gegrilde groenten 

Sauzen uit eigen keuken 
barbecuesaus 
remoulade  
cocktailsaus  
knollooksaus  
Assortiment vers gebakken broden met huisgemaakt smeersel en kruidenboter   

 

 



 

Mix barbecue €32,50 

Bbq items: 
hamburger  
Aziatische gemarineerde kippendijen 
Bavette  
Spiesje met in knoflook en peterselie gemarineerde gamba 
Op oosterse wijzen gemarineerde zalm. 
Gevulde puntparika’s met auberginekaviaar en seizoen groenten  
gegrilde mais kolfjes 
Gepofte aardappels met crème fraiche  

Wij gaan uit van 4 à 5 items per persoon en maken een mooi assortiment en ruime keuzes voor de 
gasten. 

Side diches:  Keuze uit : 3 stuks kiezen 
home made roasted patato saled  
home made huzarensalade   
couscous salade zon gedroogde tomaat, olijf, kapper en asperge 
Pasta salade met tonijn zwarte olijven, haricovert en ei 
quinoa salade met citrusfruit en bimi  
groene salade met gegrilde groenten 

Sauzen uit eigen keuken 
barbecuesaus 
remoulade  
cocktailsaus  
knollooksaus  
Assortiment vers gebakken broden met huisgemaakt smeersel en kruidenboter   

 
Zelf geen zorgen? wij sturen een professionele grillmeester! Hier voor facturen wij €175,-   
Pakketten zijn te bestellen vanaf 10 personen. Pakketen zijn compleet met barbecue, servies en 
schoonmaakkosten en dergelijke.  Voor bovenstaande barbecues wordt een co-fire en traditionele 
Houtskool barbecue gebruikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Walking diner van de Big Green Egg en co-fire 
 

Voorbeeld menu  

Voorgerecht: 

Ceaser salade met gegrilde kippendij geroosterde suikersla, Parmezaanse kaas en croutons  

Tussengerecht: 

Rode mul van de grill met diverse bereidingen van paprika en fregola met groene kruiden  

Tussengerecht : 

Op cederhout gerookte heilbot  met salade van venkel en sinaasappel 

Hoofdgerecht: 

Kalf ribstuk met asperge, artesjok en courgette. Geroosterde aardappel en jus van sjalot, aceto-
balsamico en olijfjes  

Dessert: 

Gegrilde ananas met structuren van yoghurt en limoen. 

Prijs van dit menu is €52,50 per persoon en eenmalig €150,- transportkosten inclusief barbecues, 
servies, bestek, koks en bediening. Mocht u vragen opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. 

Hier onder enkele voorbeelden van walking diner gerechten  

 

 

 

Uiteraard leveren wij ook maat werk. Hebt uw bijzondere wensen heeft zoals kreeft en ossenhaas 
enz.  Kunt uw wensen kenbaar maken en wij stuur u een passende offerte.   


