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Barbecue Formules DEEL 2 

Barbecuebuffet  
Ideaal voor groepen van 4 tot 40 personen en meer. Of als je geen BBQ-toestel en/of bakkers hebt.  
Barbecuevlees reeds op barbecue gebakken en mooi geschikt in “au bain-marie” 
 

BBQ-buffet Original  € 21,00   
Worstje met spek Boerenlapje   Spare ribs   
Kipspiesje  Hamburgertje  Kalkoensaté  
inclusief Luxe groenteschotel, brood & sausjes 

 

BBQ-buffet Fancy  € 24,00  
Kipgrillworstje  Varkenshaasje   Kruidensteak (rauw)   
Kipsurprise  Scampispies  Zalmmootje op de vel 
Inclusief bakplaat voor het bakken van de steak  
inclusief Luxe groenteschotel, brood & sausjes    

BBQ-buffet Kids  € 12,50  
 Gehaktlolly  Kipspiesje  Worstmixsaté  

inclusief Luxe groenteschotel, brood & sausjes 
Wens je zelf aan de barbecue te staan en de vleesjes zelf te bakken dan zijn deze formules  
ook ongebakken verkrijgbaar. 
Je krijgt dan korting: Formule Original = 18,00 Formule Fancy = 21,00 Formule kids = 10,00 
Optie borden & bestek: € 1,00/set 
 

Feestelijke barbecue € 27,50/pers.  

Enkel verkrijgbaar met onze bakservice.  
(De prijs voor deze service is afhankelijk van het aantal personen, de folderprijs is dus EXCLUSIEF deze service.)  

Grote stukken vlees die ter plaatse worden gebakken & versneden  
Entre Côte Lamssteak Kipspiesje  
Beefburger Fox-haasje BBQ-worstje Zalmfilet op de vel Scampispiesje  
Groentebuffet:  
Warm: Bakpatatjes, warme groentemix  
Koud: Sla, Tomaatjes, Geraspte wortelen, Gekookt eitje, Groentesalade & 2 pastasalades  
Inclusief: Borden & bestek – Broodjesbuffet – Koude sausjes + 1 warm sausje 
 

O F Y R Vuurschaal/Barbecue 
Gezelligheid waar je culinair creatief kan zijn door de combinatie van een houtvuur & het bakken op de grillring. 
 

Ring of fire     € 22,50/pers.  Lord of the Ring     € 27,50/pers. 
Kruidensteak    Entre Côte 
Gelakt BBQ-spek   Kipspiesje  
Mini saté van ’t kipke   Fox-haasje  
Mini saté van ‘t varken         Lamskroontjes 
BBQ-worstje met spek   Zeebaarsfilet 
Gefileerde bakharing   Zalmfilet op vel met scampi 
 

Beide formules worden gecombineerd met warme bakpatatjes, warme groentemix,  
sla, tomaatjes, geraspte wortelen, groentesalade & pastasalades.  
inclusief brood & sausjes 
 

Huur OFYR = € 100,00 inbegrepen levering, ophalen, voldoende hout, kannetje olijfolie & bakgereedschap 
Bij service door ons team wordt deze kost verrekend in de totale bakservice. 

Deze formules zijn ook te bestellen om op een gewone barbecue te bakken 
 

De Open Keuken is  Feesten zonder zorgen 
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