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BARBECUE ARRANGEMENTEN 
Elk arrangement is inclusief* consumpties voor een periode van drie uur. Op het drankenbuffet staan 
o.a. karaffen met wijn, bier en frisdrank.  
 
Vooraf wordt er bij ieder arrangement een  kop soep van  het huis geserveerd.   
 
Roosterfeest ‘’GEZELLIG         € 40.50 
Hamburger, drumstick, kipsaté, barbecueworstje, satésaus, 3 koude sauzen, pastasalade 
aardappelsalade, groene salade , frites, stokbrood en kruidenboter. 

 
Roosterfeest ‘’LEKKER’’                                          € 45.00  
Rib-eye, lamskotelet, grillburger, zalmpakketjes, satésaus 3 koude sauzen, pastasalade 
aardappelsalade, groene salade , frites, stokbrood en kruidenboter. 
 
 
Roosterfeest ‘’ZOMER’’                                           € 48.50 
Biefstuk, kipsaté, zalmpakketjes, entrecote, grillworstje, 3 koude sauzen, pastasalade aardappelsalade, 
groene salade , frites, stokbrood en kruidenboter. 
 
 
Roosterfeest ‘’ZONDAG’’                                          € 52.00 
Pepersteak van de ossenhaas, lamskoteletten, rib-eye, zalmpakketje, garnalenspies, fruitsalade, 
3 koude sauzen, pastasalade aardappelsalade, groene salade , frites, stokbrood en kruidenboter. 
 
Ter afsluiting van elk arrangement serveren wij nog een heerlijke kop koffie. 
 
Alle bovengenoemde prijzen gelden vanaf  30 personen.  
Bij minder dan 30 personen brengen wij €1,50 euro per persoon extra in rekening. 
*Er geldt een meerprijs voor buitenlands gedistilleerd en speciale bieren. 
 
 
Roosterfeest Grilli Tundra (tot maximaal 10 personen)                        € 50.00 
Ontvangst met een glas bubbels 
--- 
Shaslick van ossenhaas, barbecueworstjes, gepekelde Noorse zalm, in knoflook gelegde gamba’s. 
Gepofte aardappel met sour crème, groentestoofpot, groene salade, oerbrood en aioli. 
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BARBECUES  
 
Barbecue ‘’GEZELLIG’’                                     € 22.50  
Hamburger, kotelet , kipsaté, barbecueworstje, satésaus, 3 koude sauzen, pastasalade aardappelsalade, 
groene salade , frites, stokbrood en kruidenboter. 
 
 
 
 
Barbecue ‘’LEKKER’’                                          € 27.50  
Rib-eye, lamskotelet, grillburger, zalmpakketjes, satésaus 3 koude sauzen, pastasalade 
aardappelsalade, groene salade , frites, stokbrood en kruidenboter. 
 
 
 
 
Barbecue ‘’ZOMER’’                                           € 30.50  
Biefstuk, kipsaté, zalmpakketjes, entrecote, grillworstje, 3 koude sauzen, pastasalade aardappelsalade, 
groene salade , frites, stokbrood en kruidenboter. 
 
 
 
 
Barbecue ‘’ZONDAG’’                                          € 36.50 
Pepersteak van de ossenhaas, lamskoteletten, rib-eye, zalmpakketje, garnalenspies, fruitsalade, 
3 koude sauzen, pastasalade aardappelsalade, groene salade , frites, stokbrood en kruidenboter. 
 
 
 
Alle bovengenoemde prijzen gelden vanaf  30 personen.  
Bij minder dan 30 personen brengen wij €1,50 euro per persoon extra in rekening. 
 
 
 
Grilli Tundra (tot maximaal 10 personen)                         € 27.50 
Ontvangst met een glas bubbels 
--- 
Shaslick van ossenhaas, barbecueworstjes, gepekelde Noorse zalm, in knoflook gelegde gamba’s. 
Gepofte aardappel met sour crème, groentestoofpot, groene salade, oerbrood en aioli. 
 
 
 


