de Open Keuken
Partycentrum & Feesten van Tent tot Toetje
Molenstraat 26
Tel: 014/41.72.91
info@de-open-keuken.be

2350 Vosselaar
www.de-open-keuken.be

Winterbarbecue
Heerlijk fris barbecueën
onder de donkere sterrenhemel
Keuze uit verschillende hemelse formules
Menu PLUTO
€ 5,50/pers.
Spekvinkjes, kippenboutje, satéspiesje,
Breydelspek , boerenburger
Menu JUPITER
€ 5,50/pers.
braadworstje met spek, spare ribbetjes, kipspiesje,
boerenburger, chipolata
Menu MARS
€ 5,50/pers.
Bloedworstspiesje met appel, beefburger,
Breydelspek, kipspiesje, satéspiesje
Menu VENUS
€ 6,00/pers.
Kruidensteakje, braadworstje met spek,
spekvinkjes, kipsaté, satéspiesje
Menu NEPTUNUS
€ 6,00/pers.
kruidensteakje, braadworstje met spek,
kipspiesje, Boerenlapje, Beefburger
Menu SATURNUS
€ 8,00/pers.
kruidensteakje, scampilolly, varkenshaasje,
lamskoteletje, kipspiesje

Feestelijke barbecue

€ 22,50/pers.
Enkel verkrijgbaar met onze bakservice
Grote stukken vlees die ter plaatse worden
gebakken & versneden
Entre Côte (Uruguay) Lamskroon
Kipspiesje
Zalmfilet op de vel
Scampispiesje
Aangevuld met:
Barbecueworstje met spek & Beefburger
Groentebuffet:
Warm: Bakpatatjes, Groene groentemix,
Mediteraanse groentemix,
Koud: Sla, Tomaatjes, Geraspte wortelen,
Boontjes, Gekookt eitje,
Groentesalade
& 2 pastasalades
Inclusief: Borden & bestek
Broodjesbuffet
Koude sausjes + 1 warm sausje
Bakservice niet inbegrepen

Kindermenu HALF MAANTJE € 4,00/pers.
spekvinkjes op een stokje & worstmixbrochette
In deze hemelse formules zijn de sausjes inbegrepen
U heeft eveneens de mogelijkheid zelf heerlijke
formules samen te stellen.

.

De Open Keuken is Feesten zonder zorgen

Breid de Hemelse formules uit met…
Beenham aan het spit

€ 60,00/stuk (+/- 4kg)

Voor feestjes vanaf 30 personen is er de mogelijkheid om onze
Sterslagersham “van op het draaiend spit” te proeven.
Mals, sappig en super lekker stukje vlees.
1 ham = 30 personen

of een stukje vanuit het water
Vispapillot
van zalm of kabeljauw & groentjes
Zalmfilet
Zalmfilet op de vel in zijn geheel gegaard

€ 4,00 /stuk
€ 4,00 /pp

Deze hemelse formules kunnen vergezeld worden met:
Een lekker warme soepterrine

€ 2,00/pp

soep naar eigen keuze:
tomatenroomsoep, tomatengroentesoep, tomaat pompoensoep, erwtensoep…

Groentjes uit den hof
Wij verzorgen ook uw groenteschotels

Luxe groenteschotel

€ 6,00 /pers.

Sla, tomaatjes, boontjes, eitje, groentesalade,
geraspte worteltjes, 2 pastasalades & aardappelsalade
Inclusief broodjes

Aardappelsalade vervangen

+ € 1,00/pers.

door verse Frietjes, Krielpatatjes of Gratin patatjes
Inclusief broodjes

Koude & warme groenten

€ 7,50/pers.

Koud: Sla, tomaten, geraspte worteltjes,
Gekookt eitje, Groentesalade & 2 Pastasalades
Warm: Gebakken krielpatatjes,
Provençaalse Groentemix, Mediteraanse groentemix
Inclusief broodjes

Warme groenten

€ 7,50/pers.

Gebakken patatjes, Noedels, Bloemkool-broccoli,
Spruitjes met spek, Provençaalse groentemix,
Mediteraanse groentemix
Inclusief broodjes

Warme sauzen

€ 1,00/pers.

Keuze uit: Champignonsaus, Provençaalse saus
Pepersaus, Bourgondische saus

Vanaf 30 personen komen wij dit ter plaatse bereiden
De prijs is afhankelijk van het aantal personen en de locatie
In deze prijs zit personeelskost, vervoer, gebruik en onderhoud van alle materialen
Deze formule kan ook in buffetvorm bezorgd worden.

De Open Keuken is Feesten zonder zorgen

