Catering Barbecue pakketten
Pakket A € 13,75

De zon schijnt en de sfeer is goed.
Tijd voor een barbecue!

-

Wij verzorgen graag de gehele
barbecue voor u en leveren deze
aan huis.
Van vlees tot servet!

Gemarineerde karbonade
2 Kip satéstokjes
Grill burger
Duitse braadworst

Pakket B € 15,95

-

Wij hebben speciaal voor u
9 verschillende barbecues uitgewerkt
met bij elke barbecue garnituur
’t Maoske en materialen inbegrepen.

2 kip satéstokjes
Grillburger
Gemarineerde karbonade
Gemarineerde kipfilet

Pakket C € 18,95

-

Ieder pakket is te bestellen voor
minimaal 10 personen.

Barbecue worstje
Hamburger
2 kip satéstokjes
Kipfilet
Speklap

Pakket D € 19,50

-

Barbecue worstje
Hamburger
2 Satéstokjes
Spare ribs
Sjaslick

Vegetarisch pakket F € 15,25

-

Vegetarische saté
Maisspies
Vegetarische grillworst
Groenteburger
Vales schijf

Halal pakket H € 17,35

-

Lamskoteletten
Kipfilet
Drumsticks
Halal grillworst
Halal burger

Vis pakket V € 19,75

-

Gemarineerde zalmfilet
Vis papillotts gevuld met groente
en kruidenboter
Spies van tilapia, pangasius en zalm
Knoflookgamba’s aan de spies

Kinderpakket K € 9,35

-

Worstje
Kinderspies
1 satéstokje

Pakket E € 19,75

-

Barbecue worstje
Hamburger
Spare ribs
Biefstuk

Garnituur ’t Maoske

-

Cocktailsaus, knoflooksaus en barbecuesaus
3 soorten rauwkosten, komkommersalade, tomaatsalade en bistrosalade
Aardappelsalade
Huzarensalade
Satésaus
Perzikschijfjes
Stokbrood met kruidenboter

BBQ is inclusief

-

Barbecue en materialen zoals tangen, vorken, spatels,
olieschenkkan en borstels.
Mand voor het stokbrood en een snijplank en mes voor het brood.
Wij komen alles brengen en weer ophalen.
De barbecues zijn op gas en staan gratis tot uw beschikking.
Lees goed de aanwijzingen en veiligheidsinstructies.
De barbecues zijn exclusief servies en bezorgkosten.
- Voor € 2,50 extra p.p. leveren we per persoon, 2 borden, 2 messen,
2 vorken en servetten.
- Bezorgkosten bedragen € 10,- binnen een straal van 5 km.
Daarbuiten rekenen we +/+ € 0,90 per kilometer extra.
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