
 

 

 

     

 

  Barbecue pakketten 
Barbecue “de Buurt” 

 *Voorgegaarde hamburger 

 *Gemarineerde kipfilet 

 *Barbecueworst 

 *Gemarineerde speklap 

 *Gemarineerde karbonade 

 *Stokbrood met kruidenboter 

 *Knoflooksaus, cocktailsaus en pindasaus 

 *Aardappelsalade 

 *Huzarensalade 

 *Gemengde salade met frisse dressing 

       Prijs per persoon € 10,00 

 

 Barbecue de Gezelligheid 
 *Gemarineerde karbonade 

 *Varkensporchetta ( Italiaans gekruide buikspek) 

 *Gemarineerde kipfilet 

 *Verse hamburger 

 *Kipspies Hawai 

 *Duitse Braadworst 

 *Huzarensalade 

 *Komkommersalade met room en dille 

 *Exotische vruchtensalade   Prijs per persoon € 11,25 



 

 

 

 

 Barbecue JB’s 
 *Procureurlap 

 *Huisgemaakte haassaté  

 *Voorgegaarde hamburger ( 50% ) 

 *Gemarineerde kipfilet ( 50% ) 

 *Sjasliek ( 50% ) 

 *Spare-ribs ( 50% ) 

 *Stokbrood met kruidenboter 

 *Knoflooksaus, cocktailsaus, zigeunersaus en pindasaus 

 *Rundvleessalade 

 *Exotische vruchtensalade 

 *Aardappelsalade 

       Prijs per persoon € 12,65 

 

Barbecue compleet 
 *Steak van Diamanthaas 

 *Huisgemaakte haassaté  

 *Kipsteak 

 *Varkensporchetta ( Italiaans gekruide buikspek) 

 *Gemarineerde varkensprocureur 

 *Stokbrood met kruidenboter 

 *Knoflooksaus, cocktailsaus, zigeunersaus en pindasaus 

 *Rundvleessalade 

 *Huisgemaakte zalmsalade 

 *Feta salade met zongedroogde tomaatjes, olijven etc.. 

Prijs per persoon € 15,85 



 

 

  

 

Barbecue de luxe 
 *Rib-eye 

 *Lamspies 

 *Sucadesteak 

 *Huisgemaakte haassaté  

 *Zalm en papillot  

 *Gemarineerde gambaspies 

 *Pastasalade met kip en verse kruiden 

 *Aardappelsalade met spekjes 

 *Feta salade met zongedroogde tomaatjes, rucola, olijven….. 

*Diverse broodsoorten met knoflookmayonaise, kruidenboter en 
tapenade 

 *Knoflook, cocktail, chili en pindasaus 

       Prijs per persoon € 18,55 

Barbecue Zomer 
 *Gemarineerde varkensprocureur 

 *Huisgemaakte haassaté  

 *Kipsteak 

 *Rundershortrib 

 *Verse hamburger 

 *Brunchsalade 

 *Macaronischotel met dilleroomdressing 

 *Exotische vruchtensalade 

 *Stokbrood met kruidenboter 

 *Knoflook, cocktail, zigeuner en pindasaus 

       Prijs per persoon € 13,75 



 

 

  

                 

Barbecue du Chef 
 *Steak van Diamanthaas 

 *Texas hotdog met jalapena en cheddar 

 *Huisgemaakte haassaté  

 *Varkensporchetta 

 *Zeebaarsfilet met knoflook en peterselie 

 *Kippedijen 

 *Aardappelsalade 

 *Huisgemaakte zalmsalade 

 *Rucola salade met walnoten, appel en pijnboompitten 

 *Broodsoorten met knoflookmayonaise, kruidenboter en tapenade 

 *Knoflook, cocktail, zigeuner en pindasaus 

       Prijs per persoon € 17,95 

Barbecue “de Garden” 
 *Runder-entrecote met Argentijnse kruiden 

 *Vispakketje 

 *Scampispies 

 *Kipsteak 

 *Huisgemaakte haassaté 

 *Lams rack 

 *Kipvruchtensalade met kerriemayonaise 

 *Brunchsalade 

 *Huisgemaakte zalmsalade 

 *Broodsoorten met kruidenboter en tapenade 

 *Knoflook, cocktail, zigeuner en pindasaus 

       Prijs per persoon € 19,85 



 

 

 

  

Barbecue van het huis 
 *Gemarineerde karbonade 

 *Varkensporchetta 

 *Rundershortrib 

 *Kipspies van malse kippedijen 

 *Spies van gamba’s in zoetzure marinade 

 *Texas hotdog met jalapeno en cheddar 

 *Kartoffelsalade 

 *Pastasalade 

 *Komkommer met room en dille 

 *Exotische vruchtensalade 

 *Stokbrood met kruidenboter 

 *Knoflook, cocktail, chili en pindasaus 

       Prijs per persoon € 15,35 

 

Kinderpakket bestaat uit: 

*Hamburger 

*Frikandel 

*Kipkluifjes 

*Broodjes/stokbrood en sauzen 

*Waterijsje 

       Prijs per persoon € 3,95 

Per pakket gemiddeld vier stukken vlees ( ongeveer 400 gram ) per 
persoon. Wanneer u 5 stukken vlees wilt dan betaalt u € 1,85 p.p. 
meerprijs. Wij leveren onze barbecues inclusief borden, bestek en 
servetten. Het gasverbruik wordt extra in rekening gebracht. Vanaf 15 
personen wordt de barbecue er gratis bij geleverd. De bezorgkosten ( 
bezorgen en retour halen) in Emmeloord bedragen € 15,00 en buiten 
Emmeloord € 0,40 per kilometer.                     


