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BBQ FOLDER



Zin in een barbecue? 
Bij ons kunt u terecht voor het lekkerste vlees en huisbereide 
groenteschotels! Uit ons ruim assortiment kunt u zelf uw pakket 
samenstellen, of u kunt kiezen uit een vooropgesteld pakket. 
Deze vindt u achteraan de folder. 
Wegens het ruime assortiment kunnen wij niet steeds al het onderstaande 
in onze toonbank uitstallen. 
Gelieve uw barbecuepakket dus zeker op voorhand te bestellen. 

 Warme hapjes – gegrild op de barbecue
 Lamskoteletje       € 1,50/st
 Klein kruidenworstje      € 0,50/st
 Scampispiesje       € 2,00/st
 Aperosaté        € 0,70/st
 Oosters gegrilde entrecôte    € 4,00/pp
 Chicken bites       € 1,65/st

 

 Koude hapjes
 Glaasje rundstartaar     € 1,50/st
 Bordje rundscarpaccio     € 3,50/st
 Gerookte zalm met zure room    € 2,45/st
 Tapas plankje (vanaf 4 pers.)     € 5,50/pp 
  (Italiaanse, Franse en Belgische specialiteiten:  
  charcuterie, kaas, olijfjes, zongedroogde tomaten… ) 

 



 Rundvlees (Belgisch wit-blauw)
  Entrecôte      € 20,95/kg 
 Entrecôte black pepper     € 22,65/kg 
  (Entrecôte te bakken in 1 dik stuk om daarna te trancheren)   
 Gemarineerde steak extra     € 18,95/kg 
 Gemarineerde steak      € 23,75/kg
 Rundssaté       € 17,00/kg
 Filet pur      € 34,95/kg 

 
 
 Dry aged rundsvlees 
 U kunt bij ons in de winkel ook steeds terecht voor een assortiment 
 dry aged rundsvlees van TOP kwaliteit! 
 Wij werken steeds met lokale leveranciers en zoeken samen met hen 
 het beste stuk uit. 
 Aarzel niet om langs te komen in de winkel voor advies 
 en om ons assortiment te bekijken. Wij helpen u graag bij uw keuze!

 Kalfsvlees
 Kalfsfilet met of zonder marinade    € 42,00/kg
 Côte à l’os van kalf      € 29,95/kg
 Kalfsentrecôte black pepper    € 29,95/kg
  (Entrecôte te bakken in 1 dik stuk om daarna te trancheren)

 Italiaanse kalfsentrecôte      € 29,95/kg
 Kalfssaté       € 25,45/kg  
 Gemarineerde kalfslapjes    € 27,95/kg

 



 Varkensvlees 
 Varkenshaasje spiesje      € 18,95/kg 
  (2 stukjes mals varkenshaasje omwikkeld met gerookt spek)

 Varkensentrecôte      € 13,90/kg
 Toscaanse varkensentrecôte     € 13,90/kg
 Gemarineerde ribben bereid    € 12,50/kg
 Gemarineerde vleesrib (stuk)     € 8,00/kg
 Gemarineerd spek      € 9,50/kg
 Spekfakkel       € 1,25/st
 Varkenssaté       € 12,95/kg
 

 Lamsvlees 
 Lamsfilet       € 40,00/kg
 Lamsbrochette gemarineerd     € 24,00/kg
 Lamskoteletten natuur of gemarineerd   € 38,00/kg
 Merguez worstje      € 15,50/kg
 Lamskroon met verse kruiden     € 38,00/kg

 
 
  
 Gevogelte 
 Gemarineerde kipfilet     € 14,00/kg
 Kipkoteletjes       € 10,85/kg
 Kalkoenbrochette      € 16,95/kg
 Kipbrochette       € 14,50/kg
 Kalkoentournedos      € 15,45/kg
 Kippendrumstick      € 1,00/st





 

 Burgers  
 (Al onze burgers wegen +/- 120g. De entrecoteburger weegt +/- 150g. )

 Hamburger       € 11,30/kg
 Kalfsburger met kruiden     € 12,50/kg
 Gehaktschijf      € 8,95/kg
 Kippenburger       € 12,10/kg
 Spekburger       € 11,50/kg
 Prime - rib burger     € 15,50/kg
 Hoeveburger met ui     € 12,50/kg
 Lamsburger       € 19,85/kg

 Worsten  
 Barbecueworst     € 12,50/kg
 Chipolata (kalfsgehakt)     € 11,50/kg
 Gekruid worstje      € 1,20/st
 Worst saté       € 1,50/st
 Kippenchipolata      € 13,50/kg
 Zwarte pensen van de chef    € 8,95/kg
 Witte pensen       € 9,50/kg
 
 
 Vis
 Scampibrochette        € 27,50/kg  
 Papillot van zalm of kabeljauw    € 28,00/kg 
  (Zalmfilet of kabeljauwhaasje met groenten en fijne kruiden)

  Spiesje Sint-Jacobsvruchten     € 42,00/kg 
 Vispapillot low budget     € 18,50/kg 

  (Stukje vis met groenten en fijne kruiden)

 



 

 

 
   

 

 

 



  

 

 Vegetarisch
 Groentebrochette     € 2,50/st
 Groentepappilot met mozzarella   € 3,50/st 
 Groenteburger     € 2,00/st 
 Aardappel in de schil     € 7,50/kg 

 GROENTEPAKKETTEN (vanaf 4 pers.)   

 Salade pakket CLASSIC     € 6,25/pp 
 Pastasalade KLASSIEK | Aardappelsalade |
 Rauwkostsalade | Gemengde salade | Gekookt eitje|
 Komkommersalade | Tomaatsalade met rode ui |
 3 koude sauzen | stokbrood
 
 
 Salade pakket GOLD     € 9,95/pp 
 Aardappelsalade | Spaanse aardappelsalade | 
 Pastasalade van de chef| Tabouleh | Rauwkostsalade | 
 Gemengde salade met dressing | Komkommer met 
 tuinkruidensausje | Koolsalade |Gekookt eitje | 3 koude sauzen | 
 Tomaat mozzarella | Luxe broodjesassortiment met boter

        

           Prijssupplement gebakken krieltjes of rozemarijn patatjes    € 1,50 p.p. 



  

 

  

 
 

 

Koude sauzen      € 8,00/kg

Mayonaise  
Looksaus 
Cocktailsaus
Currysaus 
Barbecuesaus 
Tartaar 
Zigeunersaus

Warme sauzen      € 10,00/kg

Roze pepersaus 
Groene pepersaus 
Béarnaisesaus 
Vleesjus 
Champignonsaus

desserten
Tiramisu      € 1,95/st
Chocomousse      € 1,95/st



 

 

Barbecue pakketten (vanaf 4 pers.) 

 Menu voor de kleintjes    € 5,75/pp
           enkel vlees: € 2,75/pp   

 Hamburgertje (+- 70g) | Kleine chipolata | Spekfakkel |
 Groentepakket Classic

 Pakket budget      € 9,95/pp
           enkel vlees: € 4,00/pp
 Barbecueworst |Hamburger |Kippendrumstick |
 Groentepakket Classic 

 Top pakket       € 14,95/pp
           enkel vlees: €  8,85/pp 
 Kalfsburger met kruiden |Gemarineerde kipfilet | Ribbetjes | 
 Gemarineerde steak | Groentepakket Classic
 

 Deluxe pakket      € 24,50/pp
           enkel vlees: € 15,00/pp
 Lamskoteletje | Kalfsentrecôte (100g) | kalkoentournedos |
 Scampispiesje (3 stuks) | Varkenshaasje spiesje |
 Entrecôte black peper (100g) | Groentenpakket Gold  



Weetjes

• Ook te verkrijgen in onze winkel:
 - Wijnen
 - Kruidenboter 
 - Houtskool
 - ... 

• Gelieve de groentjes voor uw barbecuepakketten in het weekend  
ten laatste woensdag te bestellen.

• Barbecuepakketten die enkel uit vlees bestaan  
kunnen 1 dag op voorhand nog besteld worden. 

• Wij verzorgen ook tuinfeesten, trouwfeesten, communiefeesten, …  
Hiervoor wordt steeds een vrijblijvende prijsofferte naar wens opgemaakt. 

• De prijzen in deze folder zijn incl. 6% BTW.  
Bij gebruik van onze bakservice zal er 6% BTW extra verrekend  
worden bij het totaal.  

Barbecue pakketten (vanaf 4 pers.) 

 Menu voor de kleintjes    € 5,75/pp
           enkel vlees: € 2,75/pp   

 Hamburgertje (+- 70g) | Kleine chipolata | Spekfakkel |
 Groentepakket Classic

 Pakket budget      € 9,95/pp
           enkel vlees: € 4,00/pp
 Barbecueworst |Hamburger |Kippendrumstick |
 Groentepakket Classic 

 Top pakket       € 14,95/pp
           enkel vlees: €  8,85/pp 
 Kalfsburger met kruiden |Gemarineerde kipfilet | Ribbetjes | 
 Gemarineerde steak | Groentepakket Classic
 

 Deluxe pakket      € 24,50/pp
           enkel vlees: € 15,00/pp
 Lamskoteletje | Kalfsentrecôte (100g) | kalkoentournedos |
 Scampispiesje (3 stuks) | Varkenshaasje spiesje |
 Entrecôte black peper (100g) | Groentenpakket Gold  



Smakelijk!

Openingsuren: 
Maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag:

8u30 – 12u30 en 13u30 – 18u00
Zaterdag:

8u00 – 17u00
Zondag: 

8u00 – 12u00
Donderdag gesloten 


