Barbecue
Hiervoor heeft u keuze uit 2 mogelijkheden.

Standaard barbecue buffet | 37
• Voorgerecht: reuze gamba en visbrochetje of papillot met bijhorend dipsausje,
sojasaus, brood
• Hoofdgerecht - vlees met keuze uit: gemarineerde steak, -lamsvlees, -en varkensfilet,
gebakken Breydelspek, (of één visvervanger). Andere vleessoorten, gevogelte, veggie,…
steeds op aanvraag mogelijk.
• Bijhorende uitgebreide saladbar (komkommer natuur en bereid, tomaat natuur en
bereid, versgeraspte wortel, jonge sla, kropsla, rucola, artisjok), drie koude en twee
warme sausen, + sojasaus, pastasalade, aardappelsalade met bieslook, aardappel in de
schil met kruidenboter en brood.

“All-in barbecue”

| 70

• Verwelkoming met Prosecco, fruitsap en 3 koude hapjes/pp (gedurende 30 min.)
• Voorgerecht: reuze gamba en visbrochetje of papillot met bijhorend dipsausje,
sojasaus en brood
• Hoofdgerecht - vlees met keuze uit: gemarineerde steak, -lamsvlees, -en varkensfilet,
gebakken Breydelspek, (of één visvervanger). Ander vleessoorten, gevogelte, veggie, …
steeds op aanvraag mogelijk.
• Bijhorende uitgebreide saladbar (komkommer natuur en bereid, tomaat natuur en
bereid, versgeraspte wortel, jonge sla, kropsla, rucola, artisjok) drie koude en twee
warme sausen, + sojasaus, pastasalade, aardappelsalade met bieslook, aardappel in de
schil met kruidenboter en brood.
• Ijsdessert
• ½ fles huiswijn, water, en koffie of thee per persoon inclusief
• Bijkomende dranken volgens verbruik te rekenen.

Prijs
• Volwassenen | volgens gekozen formule
• Kinderen vanaf 6 tem 12j | halve prijs

• Kinderen -6j | 10
• All-in BBQ formule voor kinderen | 35 (incl. dranken)
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Drank mogelijkheden
• “All-in drankenformule” | 24,5
(Cava, huiswijnen, water, koffie/thee inclusief)
• Wijnbuffet met assortiment wit/rood/rosé | 14
• Verrekening per consumptie.

TIP! Hier kan u ook starten met enkele hapjes vooraf en/of afsluiten met een
dessertbuffet.
Voorwaarden
Vanaf min. 25 volwassenen, zaal en bediening 4u incl.
Algemene voorwaarden steeds volgens de huidige feestzaalbrochure en na afspraak.
Heeft u nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren, wij helpen u graag verder!

info@dorp49.be

09/326.07.43

www.dorp49.be

