BARBECUE…aan de IJSSEL
Een barbecue is altijd leuk met bijvoorbeeld familie, buurtbewoners, personeel en collega’s,
vrienden en kennissen! Wij verzorgen voor u het barbecue assortiment naar uw keuze,
het keukengerei, onze apparatuur en de installatie daarvan op het terras.
Uiteraard kunnen we zorgen voor een kok achter de barbecue (meerprijs € 90,-).
Barbecues zijn mogelijk vanaf een deelname van 15 personen*.
Indien het slecht weer is, geen probleem, dan bereiden wij de gerechten in de keuken en
serveren wij de gerechten in buffetvorm. Wij kunnen ook een geheel verzorgde barbecue
bij u op locatie (thuis of werk) verzorgen!
De dranken worden door middel van registratie bijgehouden en achteraf aan u berekend.
Wij hebben voor u 3 pakketten samengesteld welke u naar wens kunt uitbreiden:
PAKKET 1: 14,95 p.p.
barbecue worstje
hamburger
kipsaté met pindasaus
1 salade naar keuze *
verse frites
stokbrood met kruidenboter
diverse koude en warme sauzen

PAKKET 2: 19,95 p.p.
barbecue worstje
hamburger
kipsaté met pindasaus
speklapje
vispakketje met kruiden
verse frites
2 salades naar keuze *
stokbrood met kruidenboter
diverse koude en warme sauzen

* Salades waar u uit kunt kiezen:
- Pasta salade met kip, tomaat en pesto
- Groene salade met komkommer, tomaat, ei en frisse dressing
- Krielsalade met haricots verts, spekjes en Cajun-kruiden
Wilt u een andere salade? Dat kan uiteraard in overleg met de keuken.

PAKKET 3: 24,95 p.p.
gemarineerde kipfilet
barbecue worstje
hamburger
kipsaté met pindasaus
sparerib
vispakketje met kruiden
speklapje
verse frites
2 salades naar keuze *
stokbrood met kruidenboter
diverse koude en warme sauzen
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Uw Barbecue-pakket kunt u uitbreiden met:
+ Maiskolf
+ Gambaspies met knoflookolie
+ Watermeloenslices voor ca 10 personen
+ Verschillende soorten geroosterde groenten

2,25 p.p.
3,50 p.p.
10,2,50 p.p.

Kinderen
Voor de kinderen (tot 12 jaar) zijn er 2 mogelijkheden, u dient vooraf aan te geven welke mogelijkheid u wenst.
 Bij het buffet plaatsen wij voor de kinderen een schaal frites, kipnuggets, bitterballen, mini-frikadellen; 5,- p.p.
 De kinderen eten mee met de barbecue tegen onderstaand gereduceerd tarief:
0 tot 4 jaar:
gratis
4 tot 12 jaar:
50%
Dessert
Met een overheerlijk dessert maakt u uw barbecue compleet. Hieronder volgen onze suggesties die met iedere barbecue te combineren zijn;
o
o

Vers fruit met bolletjes vanille-ijs en slagroom
IJsbuffet; diverse soorten ijs en bavarois, ijstaarten
met fruit en chocolade en slagroom

4,75 p.p.
6,50 p.p.

Offerte
Voor een vrijblijvende offerte, stuur een mail naar mail@hooghewater.nl.
Heeft u een allergie of speciale dieet-wensen?
Meld het ons van tevoren, dan kunnen wij hier rekening mee houden.
* Wij verzoeken u uiterlijk 1 week van tevoren het definitief aantal door te geven,
dit aantal noteren wij op de rekening.
Alle prijzen zijn incl. BTW. Typ-, drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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