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APERITIEF
TAPAS ALS APERITIEFHAPJE  € 18,95 / 4 pers.
olijfjes
Italiaanse salami
Italiaanse ham
zongedroogde tomaatjes
mozzarellaspiesje
gepresenteerd op een mooi schoteltje

ITALIAANS APEROBORDJE  € 35,95 / 4 pers.
Dit bordje raden wij aan als uitgebreid aperitief.
olijvenfantasie,  gedroogde tomaten, peppadew, fetablokjes, 
Italiaanse ham, Italiaanse salami, gebakken scampi, 
mozzarellaspiesjes.  Gepresenteerd op een mooie schotel.

TAPASSCHOTEL DELUXE  € 18,50 / pers.
(verkrijgbaar vanaf 4 pers.) 
Assortiment aan salami’s, gedroogde hammen, kazen, olijfjes, 
gedroogde tomaten, scampi-spiesje,…  Geschikt als volwaardige 
maaltijd, met een zuiders tintje, op warme zomeravonden!!!

APEROHAPJES VOOR OP DE BARBECUE 
(bestellen met min. 5 st. / soort)
Kaasdomino  € 1,00 / st.
Minichipolata € 0,85 / st.
Gemarineerde scampi (1 st.) € 1,10 / st.
Minifakkel € 1,35 / st.
Kipknots € 0,90 / st.
Pruimpje met spek   € 1,00 / st.

KOUDE VOORGERECHTEN
Rundscarpaccio  € 9,50 / pers.
 met balsamicodressing en Parmezaanschilfers
Trio van gedroogde hammen € 9,90 / pers.
 aangevuld met rucola, gedroogde tomaten  
 en olijfjes
Vitello tonato  € 10,90 / pers.
 gebakken kalfsgebraad met rucola,  
 kappertjes en dressing

DEGUSTATIEBARBECUE 

(vanaf 4 pers.) € 15,75 / pers.
Barbecueën met kleinere stukken, maar met meer soorten. Dit kan 
zowel op de barbecue als op de teppan yaki of op de tafelgrill.
 gemarineerde steak, scampi, kalkoensouvlaki, kippenbrochette,  
 varkenshaasje met gerookt spek, gemarineerde lamskroon,   
 kippenstokje, bocconcini.

OPENINGSUREN:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
 8u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u00

zaterdag: doorlopend van 8u00 tot 17u00
zondag en woensdag gesloten

ZOMERVAKANTIE: 

zondag 8 juli tot en met woensdag 1 augustus



BBQ ASSORTIMENT
KIP EN KALKOEN 

Verschillende soorten kalkoenbrochetten
Kalkoensouvlaki

Gemarineerd kalkoenhaasje
Gemarineerd kalkoen of kippenlapje

Gemarineerd kippenboutje (voorgegaard)
Gemarineerde kippenbrochette topper!

Kipfilet van hoevekip

VARKEN
Varkensbrochette

Souvlaki
Haasjesbrochette

Spare ribs (voorgegaard)
Vleesrib (voorgegaard)

Gekruid of gemarineerd spek
Minifakkel

Gemarineerde kotelet
Bocconcini 

(varkenslapje gevuld met gedroogde ham,  
mozzarella en gedroogd tomaatje)

Ardeens lapje 
(varkenslapje met kaas, hesp en een mosterd-marinade)

Gemarineerde varkenssteak

LAM
Lamskronen natuur of gemarineerd

Lamssouvlaki
Lamsburgers

RUND-KALF
Rundbrochette gemarineerd of natuur

Entrecote Limousin
Gemarineerde steak

Gemarineerde entrecote
Côte à l’os   -topper-
Viskes gemarineerd

Kalfsbrochette
Kalfssteak met saliemarinade

DIVERSE
Chipolata

Provençaalse chipolata
Merguezworstje

Witte en zwarte pensen
Toverstokjes (chipolata op een stokje)

Barbecueworsten met kaas
Italiaanse chipolata

Italiaanse worstjes met venkel topper!

VIS
Zalmpapillot

Scampibrochette (3 st.)

BBQ MENU’S
MENU 1: € 4,80 / pers.
Kalkoenbrochette
Barbecueworst
Gemarineerd kippenboutje

MENU 2: € 7,90 / pers.
Kalkoenbrochette
Gemarineerde steak
Spare rib

MENU 3: € 8,50 / pers.
Minifakkel
Rund-of kalfsbrochette
Bocconcini
Chipolata

MENU 4: € 8,35 / pers.
Scampibrochette
Barbecuesteak
Gemarineerde kalkoensteak
Varkenssouvlaki

MENU 5: € 9,95 / pers.
Haasjesbrochette
Zalmpapillot
Chipolata
Kippenbrochette

KIDSMENU 1: € 3,50 / pers.
Kippenboutje
Kippenbrochette

KIDSMENU 2: € 3,30 / pers.
Minifakkel
Kalkoenbrochette

MENU ‘SIMPLE’ (pakket voor 4 pers.) € 49,00 / pakket 
barbecue-steak, kipbrochette, barbecueworst
groenteschotel: sla, tomaat, aardappel, komkommer, wortel 
 en 3 sausjes

SALADBAR
Onze barbecues kunnen aangevuld worden met het groentebuffet 
bestaande uit: gemengde sla, aardappelsalade, tomatensalade, 
taboulé, komkommersalade, boontjes met gerookt spek, 
pastasalade en 3 koude sauzen.

Voor 1-20 pers.: € 7,35 / pers.
Voor 21-50 pers.: € 7,20 / pers.
Voor 51-100 pers.: € 6,90 / pers.

APART VERKRIJGBAAR
Koude sauzen:
 Cocktailsaus
 Bieslookvinaigrette
 Cajunsaus
 Currysaus
 Andalouse

Warme sauzen:
 Pepersaus
 Bearnaise
 Provençaal

Broodjes:
 Minipistolets en minisandwiches € 0,40 / st.
 Wiel met broodjes € 3,15 / st.
 Barra Negra (Italiaans stokbrood) € 1,65 / st.

Barbecue-uitrusting:
 Cocosol, houtskool, aanmaakvloeistof en vuurkruiden 

TE HUUR
Borden en bestek, houtskoolbarbecues en shaving dishes. 
Vraag meer uitleg in de winkel.


