
 

 

 
 

      

           3 BARBECUE BUFFETTEN 

          Z o n  o p  u w  b o r d  o m  u  k l a a r  t e  m a k e n                  

           v o o r  d e  z o m e r .  

 

  B i j  e l k e  g e l e g e n h e i d   

      

 Gemarineerde vis en vlees assortiment, gekookt op de grill, keuze van 5 

salades volgens uw zin, creatieve saladedressings. 

______________________________________________     ________________________________________________ 

    

BBQ INSPIRATIE 1  

 

35353535    €/pers€/pers€/pers€/pers        

 

OP DE GRILL, 

 

Fricassée van inktvis, peterselie, citroen  

Rundsgehakt Keftas met verse munt  

Soudjouks & Makanek, kleine Libanese worstjes 

Gemarineerde Black Tiger Gambas met groene citroen  

Spies van eendenborst met 5 Chinese kruiden  

 

 

KEUZE UIT MEERDERE SALADES,  

 

Fresh Savoury Salad  

(komkommer, advocaat, surimi, tomaten, soja vinaigrette)    

Gekookte wortelsalade op zijn Marokkaans, met komijn en citroen  

 Kantonese rijst met garnalen  

Shop suey van groenten met shiitakés  

Fattoush Salad 

(Romeinse sla, pitta croûtons, radijs, komkommer) 

* 

 

Munt Yoghurtsaus, Curry Saus, Ketchup,  

Dressingsausen, specerijen, Brood  
 

  

_____      

 

 

 

 

 



 

 

BBQ INSPIRATIE 2  

    

37373737    €/pers€/pers€/pers€/pers        

 

OP DE GRILL, 

 

Zalmsteacks gelakt met soja, wasabi sesam 

Garnalen Black Tiger gemarineerd in limoen 

Gevogeltespiesjes gewoon gegrild 

Lamscoteletjes 

Runds Burgers 

 

 

KEUZE UIT MEERDERE  SALADES,  

 

Libanese Tabouleh met Bio Quinoa, verse kruiden en groene citroen 

Salade van watermeloen, feta, pepers, zwarte olijven 

 

Aardappel spiesjes en zuiderse groenten  

Salade van drie gegrilde paprikas , op  Méchouia wijze 

Geparelde Pasta salade met pesto van rucola , mozzarella 

* 

Brabantse maquée met  radijs, bieslook 

Mayo-sojasaus, groene pesto groen met verse kruiden 

& Specerijen, brood 

 _____      

 

BBQ INSPIRATIE 3  

 

37373737    €/pers€/pers€/pers€/pers        

 

OP DE GRILL, 

 

Sateetjes van  rundvlees gemarineerd in soja, honing, gember 

Gevogeltereepjes eenvoudig gegrild Tandouri 

gemarineerde calamari 

Worsten met zoete specerijen 

 Spiesjes van garnalen 

     

KEUZE UIT MEERDERE  SALADES,  

 

Tagliatelles van courgettes met gepofte Bio Quinoa, kruidenvinaigrette 

‘Brunoise’ van krokante groenten  

Gekookte rijst noedels met groenten  

Brochetten van aardappelen en Zuiderse groenten, rosemarijn 

Grieks slaatje met komkommer, tomaten, feta 
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Gebakken uien, zachte tartaarsaus, Rougaille van tomaat met  pittige gember, koriander 

  Dressings, Brood 

_____      

 

Buffet voorbereid door ons,  buffetbekleding, borden, bestek en mini servetten inbegrepen. Voor een minimum van 30 personen 

is de aanwezigheid van een chef-kok nodig en de bediening als dat nodig is. 

 

 

ZIN OM UW BZIN OM UW BZIN OM UW BZIN OM UW BEGELEIDINGENEGELEIDINGENEGELEIDINGENEGELEIDINGEN    TE KIEZEN ?  TE KIEZEN ?  TE KIEZEN ?  TE KIEZEN ?      

    

GEKOOKTEGEKOOKTEGEKOOKTEGEKOOKTE    ENENENEN    RAUWERAUWERAUWERAUWE    SALADESSALADESSALADESSALADES            

SoSoSoSo    VeggieVeggieVeggieVeggie            
 

Japanese Caleslaw  

Fresh Savoury Salad  

(komkommer, advocaat, surimi, tomaten, soja vinaigrette)  

Watermeloen, feta, paprika’s,  zwarte olijven  

Tartaar van groene appel, selderij, mango  

Tartaar van tomaten, mozzarella, arugula, dennenpitten, pesto  

Salade met bladspinazie, gegrilde tofu, scheuten van soja, vinaigrette Teriyaki  

Krokante salade met groene asparagus, boontjes, selderij, honig vinaigrette (seizoen) 

Tagliatelles van courgettes met gepofte Bio Quinoa, kruidenvinaigrette  

Tartaar van rode biet met groene appel, pompoenpitten 

Rauw witloof slaatje met citrus en verse munt  

Frisse salade met groene asparagus, boontjes, selderij, honing vinaigrette (seizoen) 

Shop Suey van gekookte groenten met shiitake 

Noedels van komkommer, geitenkaas, room 

Rijst noedels met gekookte groenten  

Pennes Rigate met rode pesto, zwarte olijven en verse basilicum 

Zonnige gegrilde groenten salade met feta sneeuw 

Samengestelde salade met fijne boontjes, tomaten, champignons, noten 

Speltsalade met erwtjes , feta  

Sushi Salad (sushi rijst, zalm, advocaat, komkommer) 

Sushi Salad (sushi rijst, rode tonijn, omelet, sesam) 

Sushi Salad (sushi rijst, scampi’s, groente, nori) 

 

Eén en duizend Oosterse salades Eén en duizend Oosterse salades Eén en duizend Oosterse salades Eén en duizend Oosterse salades     
 

Méchouia salade met drie gegrilde paprika’s  

Griekse salade- Blokjes tomaat, komkommer, feta, zwarte olijven en oregano 

Libanese Tabouleh met bulgur tarwe, verse kruiden en groene citroen 

Zachte Tabouleh met couscous, druiven, tomaten, komkommer, verse munt 

Komkommer slaatje met yoghurtsaus, geraspte sinaasappelschil 

Wortelen  kaviaar op Tunesische wijze, kappertjes, tonijn  

Gekookte Wortelsalade op zijn Marokkaans 

Zaalouk van aubergines 

Houmous met zwarte peper  

Labneh- Romige Libanese Yoghurtsaus met munt  

Kikkererwten Salade met gedroogde tomaten  

Linzenslaatje op zijn Marokkaans  

Fattoush Salade met komkommer, tomaten, radijsjes, pitabroodje 


