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BARBECUE ASSORTIMENT
Bijgerechten (vegetarisch)
Maïskolf half   per stuk  € 1,00
Maïskolf, 3 in aluminium bakje met garnering   per stuk  € 3,00
Pofaardappel   per stuk   € 2,30
Aardappel-groentenschoteltje  per stuk   € 2,30 

Salades 
Rundvleessalade     per kilo  € 9,00
Pastasalade Grieks  Pasta penne met olijf, tomaat, gele paprika, per kilo  € 12,50  
(vegetarisch) feta, rode ui, komkommer en Griekse kruiden
Aardappelsalade (vegetarisch)  per kilo  € 10,00
Fruitige rauwkostsalade (vegetarisch)  per kilo  € 13,50

Sauzen 
Knoflooksaus, satésaus, cocktailsaus, piri piri saus,   per persoon € 1,25 
barbecuesaus, bieslook uiensaus, smokey bbq saus 
(100 gram per persoon)  

Kruidenboter  1 bakje voor ongeveer 6 personen  per bakje  € 2,60 

Brood 
Stokbrood wit of bruin heel  per stuk € 1,50
Huur stokbrood snijder     € 5,00
Plukbrood wit of bruin    per stuk  € 3,50

BBQ - GROOT VLEES
Één van de grootste trends de laatste jaren is het bereiden van grote stukken vlees op de 
BBQ. Picanha, rosbief en bavette zijn hier goede voorbeelden van. Dit rundvlees wint de 
laatste jaren steeds meer aan populariteit en niet zonder reden. Ze zijn heerlijk mals van 
smaak en bovendien makkelijk te bereiden. Onmisbare toppers tijdens het barbecuen!

Enkele toppers die bij ons zijn te bestellen
Côte de Boeuf  Entrecôte
Rib eye  Picanha (staartstuk)
Sucadesteak  Bavette
Diamanthaas (schouderbiefstuk; jodenhaas) Longhaas
Varkensprocureur (ook ideaal voor Pulled Porc) Spareribs

BARBECUE 
Huur gasbarbecue *  € 10,00 Houtskool per zak € 2,80
Gebruik gas € 12,00 Briketten per zak  € 2,80
Huur houtskool barbecue * € 10,00 Aanmaakblokjes per pak  € 1,00
Bord + bestek per set € 1,00 Schoonmaakkosten € 10,00

Bezorgen in Reeuwijk of directe omgeving € 12,50

* Wanneer u voor 10 of meer personen vlees besteld, betaald u geen huur voor de barbecue, 
    wel voor gebruik van gas, houtskool e.d. en eventueel schoonmaakkosten.
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BARBECUE ASSORTIMENT
Producten met een * zijn gluten- en allergeenvrij.

Lapjes, karbonaadjes e.d. 
Spareribs    100 gram  € 1,37
Drumsticks  Voorgegaard  100 gram  € 0,97
Griekse steak  Lapje van de procureur, Grieks gekruid 100 gram  € 1,32
Gekruide speklap * Pitttig gekruid  100 gram  € 1,16
Lamskotelet * Provençaals gekruid  100 gram  € 1,85
Kipfilet *  Indian mystery of piri piri  100 gram  € 1,36
Gemarineerde biefstuk *  Naturel gemarineerd  100 gram  € 2,49
Rib eye * Gemarineerd   100 gram  € 2,76
Entrecôte gemarineerd * Met Franse kruiden en wat knoflook 100 gram  € 3,50 

Vis
Garnalenspies  per stuk   € 3,20
Wilde zalm / tomaat-basilicumspies  per 2 stuks € 6,50

Vegetarisch
Hamburger   per stuk  € 1,50
Shaslick  per stuk  € 1,50

BARBECUE 

Pakket populair

1 varkenssaté
1 runderhamburger
1 á la minute steak
1 Indian kipfilet 
1 barbecueworst

Per persoon   € 6,95

Club pakket

1 kipsaté
1 hamburger
1 procureurlapje
1 speklap of 
   barbecueworst

Per persoon   € 4,95

Pakket luxe

1 biefstukspies
1 varkenshaassaté
1 hamburger
1 lendebiefstuk
1 kip op stok

Per persoon  € 10,50

Kinderpakket

1 kinderspies
1 barbecueworst
1 hamburger

Per persoon   € 3,00

Vegetarisch

1 vegetarische hamburger
1 pofaardappel
1 halve maïskolf
1 vegetarische shaslick

Per persoon   € 6,25

BARBECUE ASSORTIMENT
Producten met een * zijn gluten- en allergeenvrij.

Burgers
Hamburger * 100% rundvlees (bevat selderij)   per stuk  € 1,35
Big Jack burger *  Flinke handgevormde rundvleesburger  per stuk  € 1,90
 met paprika en verse lente-uitjes (bevat soja)   
Stoere mannen burger * Grote runderburger met smokey bbq  per stuk  € 2,10
 marinade en gekibbelde uitjes
Truffel burger  Burger van kalfsgehakt met wat knoflook  per stuk  € 2,40
 en truffelmarinade
Valencia burger  Burger van varkens- en rundvlees met zwarte  per stuk  € 1,45
 olijven en een vleugje sinaasappel

Spiezen   
Varkenssaté   100 gram   € 1,82
Varkenshaassaté    100 gram  € 1,92
Catalaanse spies * Spies van varkenshaas met ontbijtspek en 100 gram  € 2,25
 Catalaanse kruidenolie 
Biefstukspies  Spies van gemarineerde Hollandse biefstuk 100 gram  € 2,80
 met stukjes ui   
Ossenhaasspies * Stukjes ossenhaas met tomatenmarinade  100 gram  € 3,79
 en een cherrytomaatje 
Brochetta Argentina  Lendebiefstuk met Argentijnse marinade,  100 gram  € 3,37
 chorizo, paprika en rode ui  
Kalfsspies *  Malse kalfsfricandeau met zongedroogde  100 gram  € 3,07
 tomaatjes
Lamsspies * Lamsfilet met Provençaalse marinade,   100 gram   € 3,30
 groene en gele paprika 
Kipsaté   100 gram  € 1,64
Kip op stok  Kipfilet met ontbijtspek, tuinkruiden- 100 gram  € 1,84
 marinade met knoflook en een cherrytomaat 
Valencia spies *  Kipdijfilet met champignon, courgette en een  100 gram  € 1,84
 vleugje sinaasappel
Hawaïspies kip   Stukjes gemarineerde kipfilet met ananas per stuk  € 1,45
Kinderspies  Spies met een gehaktballetje, knakworstje  per stuk  € 1,05
 en stukje fricandel  
Globespies  Gehaktballetjesspies met paprika  per stuk   € 1,30
Shaslick Gemarineerde varkensfricandeau met  per stuk  € 1,55
 daartussen spek en paprika

Worstjes
Barbecueworst * Voorgegaard worstje    100 gram  € 1,18
Merquezworst  Pittig gekruid runderworstje  100 gram  € 1,90
Kerrieworstje *  Voorgegaard worstje met kerrie  100 gram   € 1,25
Frans worstje * Voorgegaard worstje met vleugje knoflook  100 gram  € 1,25
 en knapperige groenten   
Chipolata Mediterraans  Vers worstje, Mediterraans gekruid 100 gram  € 1,42 

pakketten

All-in pakket

Rundvleessalade
Aardappelsalade
Rauwkostsalade
Stokbrood wit en/of bruin
Kruidenboter
Sauzen, naar keuze 
(totaal 100 gram p.p.)
Bord en bestek

Per persoon   € 7,00


