
Barbecue
Barbecue

Stel uw eigen barbecue schotel samen, maak een keuze uit een van de 
drie schotels en kies uw vlees of groente (aantal personen is aantal stukken vlees).

Kies daarnaast de salades en nog eventuele extra gerechten.

Barbecue schotel 1
Vanaf 4 personen | €15,95 p.p.

4 soorten vlees, 3 salades, sausjes, satésaus, kruidenboter en brood.

Barbecue schotel 2
Vanaf 4 personen | €18,50 p.p.

5 soorten vlees, 3 salades, sausjes, satésaus, kruidenboter en brood.

Luxe barbecue schotel
Vanaf 4 personen | €23,50 p.p.

4 soorten vlees, 2 soorten vis, 4 salades, fruitsalade, sausjes, satésaus, 
kruidenboter en brood.

Vlees keuze
Saté (2 stokjes p.p.)
Barbecue worstje
Kipfilet
Speklap

Hamburger
Varkensfilet lapje
Biefstukspies
Sjaslick

Salade keuze
Selderijsalade
Pastasalade
Komkommersalade
Aardappelsalade

Tomatensalade
Boerensalade
Sperziebonensalade
Quinoasalade

Eventueel los bij te bestellen
Zalmspies
Papillotte van kabeljauw of zalm
Gamba spies

Groente spies
Asperge-spekstengels
Gepofte aardappel

Dagprijs
Dagprijs
€3,85 p.st.

€3,00 p.st.
€3,00 p.st.
€3,00 p.st.

Kinder barbecue schotel
Vanaf 2 kinderen| €8,25 per kind

Hamburger, knakworst, saté en snackspiesje

Een barbecue huren voor 25 à 30 personen kost €30,- (incl. gas en schoonmaken).
Wilt u dat wij bij u komen barbecueën? Dat kan voor €37,50 per uur.

Bas & Anneloes
Korte Brugstraat 98 - 4871 XT - Etten-Leur

Info@basenanneloes.nl | 06 43723557

https://nl.pinterest.com/basenanneloescatering/
https://www.instagram.com/basvandervencatering/
https://www.facebook.com/basvandervencatering


Barbecue & Gourmet
Grill pakketen

Hamburger grill pakket
Per 4 broodjes | €17,00 

Hamburger, hamburgerbroodje, ui, kaas, hamburgersaus, sla, 
tomaat, komkommer en augurk

Braadworst grill pakket
Per 4 broodjes  | €17,00

Braadworst, broodje, ui, zuur en saus

Gourmet schotels

Gourmet schotel
Vanaf 2 personen | €17,00 p.p.

Kipfilet, hamburger, slavink, biefstuk, fricandeau en zalm

Luxe gourmet schotel
Vanaf 2 personen | €26,95 p.p.

Tournedos, lamshaasje, varkenshaas, eendenborst, zwezerik en gamba

Beide gourmetschotels zijn inclusief selderijsalade, aardappelsalade, 
gemengde sla, champignons, ui, paprika, sausjes, 

brood en kruidenboter.

Gebruik maken van borden en bestek?
Breng je ze schoon terug         €1,- p.p.
Breng je ze vuil terug                €2,- p.p

LET OP! Gourmet schotel bestellen voor een feestdag? 
Check de desbetreffende feestdagfolder voor meer informatie.

Een barbecue huren voor 25 à 30 personen kost €30,- (incl. gas en schoonmaken).
Wilt u dat wij bij u komen barbecueën? Dat kan voor €37,50 per uur.

Bas & Anneloes
Korte Brugstraat 98 - 4871 XT - Etten-Leur

Info@basenanneloes.nl | 06 43723557

https://nl.pinterest.com/basenanneloescatering/
https://www.instagram.com/basvandervencatering/
https://www.facebook.com/basvandervencatering

