Grillbuffet 1: ca. 350 gram vlees / € 11.50 p.p.
-

Varkenshaassaté
Beefburger
Gemarineerde karbonade

-

Gemarineerde kipfilet
Barbecueworst

Grillbuffet 1 wordt verder uitgebreid met:
Vers afgebakken stokbroden wit & bruin
Kruidenboter
Saté & knoflooksaus
Rundvleessalade
Aardappelsalade
Gekoelde meloen
Rauwkostsalade met dressing
Grillbuffet 2: ca. 400 gram vlees / € 14.50 p.p.
-

Varkenshaassaté
Beefburger
Gemarineerde karbonade
Kip drumstick

-

Gemarineerde kipfilet
Barbecueworst
Speklapje gemarineerd

Grillbuffet 2 wordt verder uitgebreid met:
Vers afgebakken ambachtelijke biologische broden, stokbroden wit & bruin
Kruidenboter, pesto van verse basilicum & tapenade van zwarte olijven
Satésaus, barbecue- en romige yoghurtknoflooksaus
Aardappelsalade met maïs & bosui
Rundvleessalade met wortel, zuren en roommayonaise
Pastasalade met kip, knoflooktomaatjes, courgette en basilicum spread
Pomodori tomaat & komkommer
Knapperige ijsbergsla met groene kruiden
Dressing
Gekoelde meloen met aardbeien & verse vijgen
Grillbuffet 3: ca. 450 gram vlees / € 17.75 p.p.
-

Varkenshaassaté
Ossenhaasspies
Gemarineerde karbonade
Varkensfilet lapje
Kip drumstick

-

Gemarineerde kipfilet
Beefburger
Speklapje gemarineerd
Shaslick
Gemarineerd biefstukje

Grillbuffet 4: ca. 500 gram vlees / € 19.50 p.p.
-

Varkenshaassaté
Beefburger
Gemarineerde karbonade
Kip drumsticks
Shaslick – Berliner snack
Kipfilet gemarineerd
Gemarineerd biefstukje
Discusspies

-

Gemarineerde kipfilet
Barbecueworst
Speklapje gemarineerd
Hawaï spies
Varkensfilet lapje
Ossenhaasspies
Gekruide rib eye
Sparerib

Grillbuffet 3 & 4 worden ruim voorzien van de volgende specialiteiten:
Vers afgebakken ambachtelijke biologische broden, stokbroden wit & bruin
Kruidenboter, pesto van verse basilicum & tapenade van zwarte olijven
Satésaus, barbecue- en romige yoghurtknoflooksaus
Aardappelsalade met maïs & bosui
Rundvleessalade met wortel, zuren en roommayonaise
Pastasalade met kip, knoflooktomaatjes, courgette en basilicum spread
Pomodori tomaat & komkommer
Knapperige ijsbergsla, lollo bianco & rosso met groene kruiden
Frisse dressing & diverse mediterrane olijfolies met tijm, rozemarijn & pepers
Zomerse salade van watermeloen, feta, koriander en munt

 Voor de vegetariërs / € 15.00 p.p.
Groentespies met vegetarische gehaktballetjes
Courgette gevuld met groenten, paddenstoel en knoflooktomaatjes
Paprika met rijst, groenten en mozzarella
 Voor uw gasten die geen vlees eten / 17.50 p.p.
Doornhaai (optioneel) / zeebaars met kruiden wokgroenten
Gemarineerde knoflookgamba's
Hele zijde of bonbons van verse zalm in folie met olijfolie tijm & rozemarijn
Compleet grillbuffet al vanaf € 11.50 p.p.
Servies & bestek € 0.95 p.e.
Bijdragetransport € 10.00
Barbecue en / of braderiepan inclusief de schoonmaak wordt u aangeboden
Gasverbruik € 17.85 p.e.
Prijzen zijn exclusief b.t.w.
Heeft u andere wensen en / of budget….geen probleem wij maken alles op maat !
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In al onze gerechten kunnen mogelijk allergie verwekkende ingrediënten in zitten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glutenbevattende granen
Ei
Vis
Pinda
Noten
Soja
Melk, inclusief lactose
Schaaldieren
Weekdieren
Selderij
Mosterd
Sesamzaad

PartyCare bob Sint Eustatius 51 7333 NW Apeldoorn
055 - 522 57 37 06 - 55 390 580
Info@partycare.nl www.partycare.nl
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