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Unieke Feestconcepten
Bij deze concepten komt ons serviceteam ter plaatse om uw gerechten te bereiden en te presenteren aan uw gasten.
Deze concepten kunnen niet geboekt worden zonder service.

Snackconcept broodjes € 18,50/pers
Combinatie van verscheidene Streetfood-gerechten in een broodje
Snacks uit het vuistje Chickenrun
Kebabreepjes Rob-burger
Lange Würst Backed ham Veggie
gepresenteerd in kleine broodjes met groenten & saus. Elk broodje is anders afgewerkt
Gecombineerd met mix van frituursnacks & vers gebakken frietjes

Snackconcept luxe

€ 22,50/pers.
Combinatie van Streetfood & Klassieke gerechten
Snacks uit het vuistje Kebabreepjes – Rob-burger – Lange Würst – Chicken Run
gepresenteerd in kleine broodjes waarvan elk broodje anders is afgewerkt met groentjes & een sausje
kleine portie frituurhapjes & kleine Bruschetta’s of Aziatische snacks waaronder loempia’s, samosa’s & scampi’s
Gerechtjes op bordje Gebakken ham – Kipspiesjes – Stoofpotje van ‘t seizoen
gecombineerd met verse frietjes & warme noedels koude groenten en pastasalades
of
3 oosterse gerechten van kip & varken met nasi, noedels & wokgroenten

Wereldbuffet

€ 24,50/pers. inclusief alle borden & bestek
Enkel geldig vanaf 50 personen
Zuid Amerikaans:
Mexicaanse balletjes Chili con Carne
Noord Amerikaans:
Spare Ribbekens
Cheeseburgers
Zuid Europees:
Paella
Pizzasnacks
Tortilla met Kebab
Midden Europees:
Kibbeling Tartaar
Braadworstjes
Stoofpotje
Frietjes
Aziatisch:
Babi pang gang
Kipblokjes in curry
Bami & rijst
Aziatische snacks (loempia & Scampi)
Alles wordt gecombineerd met bijhorende groenten & broodjes

FoodSharing BBQ

€ 29,50/pers. inclusief alle borden & bestek
Foodsharing is samen gerechten delen die in opeenvolgende rondes aan tafel worden gebracht.
Amusehapje als starter
Gelakt Meat Balls met spek & Irish beefburgers
Met salade van gegrilde groentjes & Rozemarijnpatatjes
Ham van het Ibericovarken & Pulled Porc-kroketje
Met een mix van frisse groentjes
Zalmfilet op de vel gebakken & Gegrilde Scampi
Met pasta Fettucine en crème van Spinazie
Steak Entre Côte & Nieuw Zeelandse Lamssteak
Met Steakhouse frietjes en enkele frisse salades
Alle gangen worden aangevuld met eigengebakken brood. Aanpassingen zijn mogelijk
Serviceteam
De prijs voor ons serviceteam komt bovenop de foodprijs en is afhankelijk van de locatie, aantallen & concept. In
de prijs is volgende inbegrepen: personeel, vervoer, gebruik & onderhoud van alle kookmaterialen. Borden &
bestek zijn niet in de prijs opgenomen tenzij anders is vermeld.
Bij Service ter plaatse geldt de wettelijk norm van 12% BTW. Aangezien de folderprijzen 6% BTW inclusief zijn dan
komt er bij service ter plaatse nog eens 6% BTW bij

De Open Keuken is

Feesten zonder zorgen

