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BESTELLEN KAN VANAF 25 PERSONEN
Mail je bestelling of vraag naar info@cateringuitdrenthe.nl   |   

Prijzen zijn op basis van ophalen.
Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden. 

BBQ 

SMUL PAKKET

VERWEN BBQ

VLEESASSORTIMENT, WELKE VIER KIES JIJ?
 Drentse steak
 Braadworst
 Gekruide speklap
 Kipspies 
 Saté kipspies
 Houthakkerssteak
 Gyrosspies
 Mexicospies 
 Varkenshaasspies
 Hamburger van rund
 Drumsticks

WELKE SALADE (1) KIES JIJ BIJ DE BBQ?
(200 gram p.p.)
 Huzarensalade 
 Rundvleessalade
 Aardappelsalade
 Pasta salade  

VEGETARISCH
❱ Tortillaspies met cheddar- 
 en mozzarellakaas
❱ Groente spies
❱ Vegetarische burger
❱ Stokbrood en kruidenboter
❱ Aardappelsalade
❱ 2 koude sausen

KIDS
❱ Hamburgertje
❱	 Kipspiesje
❱ Braadworstje
❱ Broodjes en kruidenboter

❱  Entrecote, varkenshaas medaillon 
 spies, zalm presentje, garnalen spies  
 in knoflook, kipspies met paprika
❱ Koude pasta salade
❱ Huisgemaakte tonijnsalade
❱ Ambachtelijke rundvleessalade
❱ Warme Saté saus
❱ Drentse kruidensaus
❱ Rode barbecuesaus
❱ Stokbrood en kruidenboter

EXTRA BIJ TE BESTELLEN
 x Frisse rauwkost € 1,50
 x Luxe broodsoorten in diverse smaken  

             met dippers € 3,00

 x  Gratis grillbarbecue inclusief gasverbruik,  
bij grotere aantallen meerdere beschikbaar 
Bij gebruik van een gratis grillbarbecue, berekenen wij 
€ 20,00 voor de eindreiniging van de grill.

Warme sausen
 x Saté – champignon – Hollandaise € 1,50

 x Weggooiborden en bestek (stevig) per set  € 0,75
 x Porseleinen servies en rvs bestek  

             inclusief afwas € 1,00

Opmerkingen / wensen

 

 

 

 

Naam
  

Telefoon:
  

Email:
  

Datum ophalen :  

Voorkeur tijd :  

TIP!
In combinatie met uw bestelling; 
een kok die het vlees grilt, glaswerk, biertap, partytent, meubilair, 
servies en koeling bestellen? 

Of wat dacht u van een ijsmachine naast de barbecue 
of een Smoker op uw locatie? 
Het is allemaal mogelijk!

€ 14,50
per persoon

€ 14,50
per persoon

€ 5,50
per persoon

€ 34,50
per persoon

❱ 4 soorten vlees naar keuze
❱ Stokbrood en kruidenboter
❱ 2 koude sausen
❱ 1 salade naar keuze
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