BOSMANTRAITEUR

Suggesties bbq
De vermelde prijzen zijn per persoon, 12 % BTW inbegrepen,
bij buffetten en bbq's kok aan huis rekenen we voor de kok €25 per uur aan.
Er mag ook zelf een bbq assortiment samengesteld worden. Dit kan ook aangevuld worden met eigen ideeën.
Voor kinderen voorzien wij wat jullie wensen.

Voorstel 1: afhaal/€18,90 p.p. // kok aan huis/€20,00 p.p. (+€25 per uur) // feestSALON/€23,00p.p.
In citroen en zuiderse kruiden gemarineerde kip
Zuiderse hamburger
Fris gemarineerde gamba
Rosbief
Salad bar (zie volgende pagina)

Voorstel 2: afhaal/€21,80 p.p. // kok aan huis/€23,00p.p. // feestSALON/€26,50p.p.
Honingdrumsticks met paprika/tomaten chutney
Papillot van zalm
Zuiderse hamburger
lamsbout met pancetta, salie, rozemarijn en look
Salad bar (zie volgende pagina)

Voorstel 3: afhaal/€25,60p.p. // kok aan huis/€27,00p.p. // feestSALON/€31,00p.p.
Gelakte zalm, gerookt op cederhout
100% rundsburger
Rundsfilet 'pure'
Gebraden speenvarken rug met gerookte prei, spek en averbode
Salad bar (zie volgende pagina)

Voorstel 4: afhaal/€29,40 p.p. // kok aan huis/€31,00p.p. // feestSALON/€35,70p.p.
Côte à los
Lamscarré
Kwartel gevuld met vijgen en abrikozen
Zeebaars met tijm, geconfijte tomaat en courgette
salad bar (zie volgende pagina)

Voorstel 5: afhaal/€24,00 p.p. // kok aan huis/€25,50p.p. // feestSALON/€29,40p.p.
Lamsburger met parmaham en griekse yoghurt
Viskebab met courgette
Zalm teriyaki
Mexicaans varkensvlees
salad bar (zie volgende pagina)
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Voorstel 6: afhaal/€24,00 p.p. // kok aan huis/€25,50p.p. // feestSALON/€29,40p.p.
Forel met dille, dragon, amandel
kalkoenrolletjes met emmentaler en graanmosterd
Picanha
Eend met abrikozen
salad bar

Voorstel 7: afhaal/€25,60p.p. // kok aan huis/€27,00p.p. // feestSALON/€31,00p.p.
Entrecote met waterkersboter en gerookte tabasco
mozzarella worstjes met spek
Saltimbocca van zalm
varkensribstuk Duroc d'olive met salsa
salad bar

Slowfood inspiratie
Traag gegaarde Marokkaanse lamsbout
Graankip met wiskey

Voor de vegetariërs
Ricotta/spinazieburger met pijnboompitten
Portobello champignon met mozzarella
Courgette feta pakketje
Paprika gevuld met couscous
salad bar

Salad bar
inbegrepen bij voorgaande voorstellen
Griekse pasta met mozzarella, pijnboompitten...
Tomaten salsa met Spaanse ansjovis
Radicchio Salade met geitenkaas, noten en balsamicodressing
Op de bbq gegaarde krieltjes met rosemarijn en look
Op de bbq gegaarde courgette met pijnboompitten, rode ui en kerstomaatjes
Basmatirijst met mangodressing
Knolseldersalade met graanmosterd mayo en augurk
Aardappelsla met verse kruiden
Couscous op basis van gazpacho
Bulgursalade met gegrilde groenten en zuiderse pesto
Aangepaste sausjes
Aangepast brood
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