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www.de-open-keuken.be

Zomerbarbecue
Barbecuepakketten (gewicht van vlees = +/- 100gr per soort)
Pakket 1
Pakket 2
Pakket 3
Pakket 4
€ 5,00 /pers.
€ 5,50 /pers.
€ 6,50 /pers.
€ 7,50 /pers.
Saté
Saté
Kipsaté
Kipsaté
Barbecueworst
Barbecueworst
Barbecueworst
Barbecueworst
Hamburger
Gem. kipfilet
Hamburger
Spare ribbetje
Boerenlapje
Kruidensteak
In deze pakketten zijn de koude sausjes inbegrepen
Deze pakketten kunnen aangepast worden mits herziening van de prijs
Degustatie van 5 verschillende kleine vleessoorten (+/- 65gr per soort)
BBQ-pakket Populair 1 € 7,00/pers.
BBQ-pakket Populair 2 € 7,50/pers.
Boerenworst
Varkenssaté
Kruidensteakje
Boerelapje
Kipsaté
Beefburger
Kipspiesje
Beefburger
BBQ-spek
Barbecueworstje/spek
Inclusief koude sausjes
Inclusief koude sausjes
Degustatie van 8 verschillende kleine vlees- & vissoorten
(+/- 50gr per soort)
BBQ-pakket de Luxe
€ 12,50/pers.
Kruidensteakje
Kipfiletje
Zalmfilet
Spekvinkjes
Lamssteak
Scampisaté
Varkenshaasje
Barbecueworstje
Inclusief koude sausjes + 1 warm sausje
Leuk voor de kinderen
Gehaktloly
€ 1,50 /stuk
Gekruid gehaktstaafje op een stokje
Vliegende schotel
€ 1,50 /stuk
een combinatie van een hamburger en chipolataworstje
Worstmixbrochetje
€ 1,50 /stuk
Een brochette van curryworst, barbecueworst & bakworst
Eveneens zijn er visspecialiteiten
( enkel op bestelling )
Papillot van zalm & groentjes € 4,00 /stuk
Papillot van Wijtingfilet & groentjes (VIS v/h JAAR)
Scampisaté
€ 2,25/stuk
Gefileerde bakharing
€ 2,50/stuk
Sterslagersham aan het spit
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.
€ 60,00/stuk (+/- 4kg)

Pakket 5
€ 8,75 /pers.
Sate
Barbecueworst
Gem. kipfilet
Spare ribbetje
Kruidensteak

Pakket 6
€ 9,50 /pers.
Saté
Lamskoteletje
Gem. kipfilet
Boerenlapje
Kruidensteak

BBQ-pakket Veggie € 7,00/pers.
Veggieburger
Veggieworst
Veggieballetjes Berloumikaas
Inclusief koude sausjes

Feestelijke barbecue

€ 22,50/pp

“All In formule”
Enkel verkrijgbaar met onze bakservice
Grote stukken vlees die ter plaatse worden
gebakken & versneden
Entre Côte
Gebakken ham scampi’s
Lamskroon
Zalmfilet op de vel
Kipballotine met kipgehakt & gerookte kalkoen
Aangevuld met:
Barbecueworstje met spek
Beefburger & Ribspek
Groentebuffet:
Warme bakpatatjes, warme bakgroentjes,
sla, tomaatbrunoise, geraspte wortelen,
boontjes, gekookt eitje, vitamientje
& 2 pastasalades
Broodjesbuffet
Koude sausjes + 1 warm sausje
Bakservice niet inbegrepen

De Open Keuken is Feesten zonder zorgen

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

Barbecuebuffet

Ideaal voor kleine groepen of als je geen BBQ-toestel of geen bakkers hebt.
Barbecuevlees reeds op barbecue gebakken en mooi geschikt in “au bain-marie”
Assortiment van kleine vleesjes & vis
Worstje met spek
Varkenssaté
Gelakt BBQ-spek
Kipspiesje
Hamburgerstaafje
Zalmmootje op de vel
Gecombineerd met:
Sla – tomaat – wortel – eitje – boontjes – pastasalades – vitamientje – aardappelsalade – Brood &
sausjes
Prijs € 17,50/pers.
Aardappelsalade vervangen door gebakken krielpatatjes = + € 1,00/pers.

O F Y R Vuurschaal/Barbecue
De nieuwe revelatie die gezelligheid creëert en waar je culinair
creatief kan zijn door de combinatie van een houtvuur &
het bakken op de grilring.
Ring of fire € 14,50/pers.
Kruidensteak
Spekfakkeltjes
Mini saté van ’t kipke
Mini saté van ‘t varken
BBQ-worstje met spek
Gefileerde bakharing

Lord of the Ring € 19,50/pers.
Entre Côte
Gevuld kipfiletje
Varkenshaasje
Lamskroontjes
Gamba met spek
Verse zalmfilet

Beide formules worden gecombineerd met bakpatatjes, warme noedels,
verse wokgroenten, zeekraal & in olijfolie gebakken trostomaatjes. Eveneens ook met brood & sausjes
Gebruik OFYR = € 150,00 inbegrepen levering, ophalen, voldoende hout, kannetje olijfolie &
bakgereedschap

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

