Barbecuebuffet BASIC A
(Gasten ZELF barbecueën)
Diverse salades:
Aardappelsalade verrijkt met verse bieslook en verse vruchten
Komkommersalade met fijngesnipperde rode ui en yoghurtsaus
Een frisse aangemaakte slasalade
Begeleiding:
Tuinkruidenboter
Gekonfijte uitjes met krenten
Wit stokbrood en meergranenbollen (gesneden)
Barbecueën met:
Gemarineerd varkensfiletlapje, Kipsaté stokjes,
Hamburger, Barbecueworstje en Spareribs
(ca. 400 gram vlees p.p.)
Sauzen:
Warme satésaus
Koude knoflooksaus en cocktailsaus
Aardappelgarnituur:
Frites
Vanaf 30 personen. Bij minder personen prijs op aanvraag

Optie (in onze zaal):
U kunt er ook voor kiezen onze kok het vlees
voor u te laten bakken op de barbecue (tegen meerprijs).

Uitbreidingsmogelijkheden BBQ:
op bovenstaande samenstelling:
□ Gambaspies
□ Zalmfilet pakketje
□ Kabeljauw pakketje
□ Kinderpakket: Voorgegaarde hamburger + Frikadel
□ Gebakken krieltjes met spek en ui
□ Warme groenten
□ Soep naar keuze
□ Zalmsalade met garnituur en gerookte zalm
□ Kipkerriesalade met garnituur
□ Pastasalade met kip en pesto
□ Parmaham met Galiameloen
□ Warme beenham met honingmosterdsaus
□ Visschotel met gerookte zalm, makreel, forel, haring
□ Verse fruitsalade (als bijgerecht)
□ Handfruit
□ Dessert buffetten vanaf

Barbecuebuffet A
(Gasten ZELF barbecueën)
Diverse salades:
Rundvleessalade met boerenbeenham en appeltjes
Aardappelsalade verrijkt met verse bieslook en verse vruchten
Tomatensalade aangemaakt met basilicumdressing
Komkommersalade met fijngesnipperde rode ui en yoghurtsaus
Een frisse aangemaakte slasalade
Begeleiding:
Tuinkruidenboter
Gekonfijte uitjes met krenten, mini augurkjes, gemarineerde olijven
Wit stokbrood, Bruchetta brood en meergranenbollen (gesneden)
Koude schotels:
Dun gesneden Parmaham geserveerd met Galiameloen
Rolletjes van dun gesneden kiprollade begeleid door een
abrikozencompote
Barbecueën met:
Gemarineerd varkensfiletlapje, kipsatéstokjes,
hamburger, shaslick, barbecueworstje en spareribs
(ca. 400 gram vlees p.p.)
Sauzen:
Warme satésaus en zigeunersaus
Koude knoflooksaus en cocktailsaus
Aardappelgarnituur:
Gebakken krieltjes met spek en ui
Vanaf 30 personen. Bij minder personen prijs op aanvraag

Optie (in onze zaal):
U kunt er ook voor kiezen onze kok het vlees
voor u te laten bakken op de barbecue (tegen meerprijs).

Uitbreidingsmogelijkheden BBQ:
op bovenstaande samenstelling:
□ Gambaspies
□ Zalmfilet pakketje
□ Kabeljauw pakketje
□ Kinderpakket: Voorgegaarde hamburger + Frikadel
□ Frites
□ Warme groenten
□ Soep naar keuze
□ Zalmsalade met garnituur en gerookte zalm
□ Kipkerriesalade met garnituur
□ Pastasalade met kip en pesto
□ Warme beenham met honingmosterdsaus
□ Visschotel met gerookte zalm, makreel, forel, haring
□ Verse fruitsalade (als bijgerecht)
□ Handfruit
□ Dessert buffetten vanaf

Barbecuebuffet B
(Gasten ZELF barbecueën)
Diverse salades:
Zalmsalade met garnituur en huisgerookte Schotse zalmfilet
Aardappelsalade verrijkt met verse bieslook en verse vruchten
Tomatensalade aangemaakt met basilicumdressing
Witte koolsalade met rozijnen en yoghurtsaus
Een frisse aangemaakte slasalade
Begeleiding:
Tuinkruidenboter
Gekonfijte uitjes met krenten, mini augurkjes, gemarineerde olijven.
Wit stokbrood, Bruchetta brood en meergranenbollen (gesneden)
Koude schotels:
Verse dadels gevuld met een zachte geitenkaas en stukjes appel
Wrap gevuld met gerookte kipfilet, Rucola sla en groene pesto
Langzaam gegaarde, dungesneden varkensrollade van het landvarken
begeleid door een abrikozencompote
Barbecueën met:
Gemarineerd varkensfiletlapje, kipsatéstokjes, hamburger,
shaslick, barbecueworstje en spareribs
(ca. 400 gram vlees p.p.)
Sauzen:
Warme satésaus en zigeunersaus
Koude knoflooksaus en cocktailsaus
Aardappelgarnituur:
Gebakken krieltjes met spek en ui
Vanaf 30 personen. Bij minder personen prijs op aanvraag

Optie (in onze zaal):
U kunt er ook voor kiezen om onze kok het vlees
voor u te laten bakken op de barbecue (tegen meerprijs).

Uitbreidingsmogelijkheden BBQ
op bovenstaande samenstelling:
□ Gambaspies
□ Zalmfilet pakketje
□ Kabeljauw pakketje
□ Kinderpakket: Voorgegaarde hamburger + Frikadel
□ Frites
□ Warme groenten
□ Soep naar keuze
□ Rundvleessalade met boerenbeenham en appeltjes
□ Kipkerriesalade met garnituur
□ Pastasalade met kip en pesto
□ Warme beenham met honingmosterdsaus
□ Visschotel met gerookte zalm, makreel, forel, haring
□ Verse fruitsalade (als bijgerecht)
□ Handfruit
□ Dessert buffetten vanaf

Catering Barbecue 1A
(ZELF barbecueën)
Diverse salades:
Aardappelsalade verrijkt met verse bieslook en verse vruchten
Witte koolsalade met rozijnen en yoghurtsaus
Begeleiding:
Tuinkruidenboter
Wit stokbrood (gesneden)
Barbecueën met:
Gemarineerd varkensfiletlapje, 2 Kipsaté stokjes,
Hamburger, Barbecueworstje
Sauzen:
Warme satésaus
Koude knoflooksaus en cocktailsaus
Vanaf 15 personen
Op bovenstaand pakket zijn diverse uitbreidingen mogelijk.
Bij deze samenstelling zijn inbegrepen:
gasbarbecue (excl. gas), porseleinen borden, bestek, servetten, tangen,
opschepbestek en tafels met linnen voor het buffet.
Bezorgen:
Binnen een straal van 5 kilometer berekenen wij geen bezorgkosten.
Daarbuiten op aanvraag.
Service- en huurmogelijkheden van horecamaterialen:
Wij kunnen ook aanvullende materialen voor uw catering of feest verzorgen zoals:
Stoelen, tafels, statafels, barkrukken, terrasverwarming, glaswerk, partytenten,
biertap met bier en koolzuur, koelkast, koffieapparaat, etc.
Vraag naar onze prijslijst hiervoor of kijk op www.heideroos.nl/nl/catering/33-materiaal

Uitbreidingsmogelijkheden BBQ:
op bovenstaande samenstelling:
□ Kinderpakket: Voorgegaarde hamburger + Frikadel
□ Entrecote gemarineerd 100 gram
□ Pepersteak 100 gram
□ Runderhamburger
□ Barbecueworstje
□ Varkensfiletlapje gemarineerd
□ Shaslick
□ Speklap spies (Griller)
□ Spareribs 100 gram
□ Varkenssaté stokje
□ Kipsaté stokje
□ Kipfilet gegaard
□ Kipdrumstick gegaard
□ Gambaspies
□ Zalmfilet pakketje
□ Kabeljauw pakketje
□ Rundvleessalade met boerenbeenham en appeltjes
□ Kipkerriesalade met garnituur
□ Zalmsalade met garnituur en gerookte Schotse zalm
□ Pastasalade met kip en pesto
□ Parmaham met Galiameloen
□ Huisgerookte Schotse zalmfilet met Gravelaxsaus
□ Tomatensalade aangemaakt met basilicumdressing
□ Komkommersalade met rode ui en yoghurtsaus
□ Gemengde slasoorten aangemaakt met dressing
□ Kaasplateau van diverse soorten
□ Verse fruitsalade (als bijgerecht)
□ Handfruit

Catering Barbecue 1B
(ZELF barbecueën)
Diverse salades:
Aardappelsalade verrijkt met verse bieslook en verse vruchten
Witte koolsalade met rozijnen en yoghurtsaus
Begeleiding:
Tuinkruidenboter
Wit stokbrood (gesneden)
Barbecueën met:
Gemarineerde Kipfilet (gegaard), 2 Varkenssaté stokjes,
Spies van speklap, Barbecueworstje
Sauzen:
Warme satésaus
Koude knoflooksaus en cocktailsaus
Vanaf 15 personen
Op bovenstaand pakket zijn diverse uitbreidingen mogelijk.
Bij deze samenstelling zijn inbegrepen:
gasbarbecue (excl. gas), porseleinen borden, bestek, servetten, tangen,
opschepbestek en tafels met linnen voor het buffet.
Bezorgen:
Binnen een straal van 5 kilometer berekenen wij geen bezorgkosten.
Daarbuiten op aanvraag.
Service- en huurmogelijkheden van horecamaterialen:
Wij kunnen ook aanvullende materialen voor uw catering of feest verzorgen zoals:
Stoelen, tafels, statafels, barkrukken, terrasverwarming, glaswerk, partytenten,
biertap met bier en koolzuur, koelkast, koffieapparaat, etc.
Vraag naar onze prijslijst hiervoor of kijk op www.heideroos.nl/nl/catering/33-materiaal

Uitbreidingsmogelijkheden BBQ:
op bovenstaande samenstelling:
□ Kinderpakket: Voorgegaarde hamburger + Frikadel
□ Entrecote gemarineerd 100 gram
□ Pepersteak 100 gram
□ Runderhamburger
□ Barbecueworstje
□ Varkensfiletlapje gemarineerd
□ Shaslick
□ Speklap spies (Griller)
□ Spareribs 100 gram
□ Varkenssaté stokje
□ Kipsaté stokje
□ Kipfilet gegaard
□ Kipdrumstick gegaard
□ Gambaspies
□ Zalmfilet pakketje
□ Kabeljauw pakketje
□ Rundvleessalade met boerenbeenham en appeltjes
□ Kipkerriesalade met garnituur
□ Zalmsalade met garnituur en gerookte Schotse zalm
□ Pastasalade met kip en pesto
□ Parmaham met Galiameloen
□ Huisgerookte Schotse zalmfilet met Gravelaxsaus
□ Tomatensalade aangemaakt met basilicumdressing
□ Komkommersalade met rode ui en yoghurtsaus
□ Gemengde slasoorten aangemaakt met dressing
□ Kaasplateau van diverse soorten
□ Verse fruitsalade (als bijgerecht)
□ Handfruit

Catering Barbecue 2A
(ZELF barbecueën)
Diverse salades:
Aardappelsalade verrijkt met verse bieslook en verse vruchten
Witte koolsalade met rozijnen en yoghurtsaus
Begeleiding:
Tuinkruidenboter
Wit stokbrood (gesneden)
Barbecueën met:
Pepersteak (biefstuk), 2 Kipsaté stokjes, Berlinerworstje,
Shaslick, Spareribs
Sauzen:
Warme satésaus
Koude knoflooksaus en cocktailsaus
Vanaf 15 personen
Op bovenstaand pakket zijn diverse uitbreidingen mogelijk.
Bij deze samenstelling zijn inbegrepen:
gasbarbecue (excl. gas), porseleinen borden, bestek, servetten, tangen,
opschepbestek en tafels met linnen voor het buffet.
Bezorgen:
Binnen een straal van 5 kilometer berekenen wij geen bezorgkosten.
Daarbuiten op aanvraag.
Service- en huurmogelijkheden van horecamaterialen:
Wij kunnen ook aanvullende materialen voor uw catering of feest verzorgen zoals:
Stoelen, tafels, statafels, barkrukken, terrasverwarming, glaswerk, partytenten,
biertap met bier en koolzuur, koelkast, koffieapparaat, etc.
Vraag naar onze prijslijst hiervoor of kijk op www.heideroos.nl/nl/catering/33-materiaal

Uitbreidingsmogelijkheden BBQ:
op bovenstaande samenstelling:
□ Kinderpakket: Voorgegaarde hamburger + Frikadel
□ Entrecote gemarineerd 100 gram
□ Pepersteak 100 gram
□ Runderhamburger
□ Barbecueworstje
□ Varkensfiletlapje gemarineerd
□ Shaslick
□ Speklap spies (Griller)
□ Spareribs 100 gram
□ Varkenssaté stokje
□ Kipsaté stokje
□ Kipfilet gegaard
□ Kipdrumstick gegaard
□ Gambaspies
□ Zalmfilet pakketje
□ Kabeljauw pakketje
□ Rundvleessalade met boerenbeenham en appeltjes
□ Kipkerriesalade met garnituur
□ Zalmsalade met garnituur en gerookte Schotse zalm
□ Pastasalade met kip en pesto
□ Parmaham met Galiameloen
□ Huisgerookte Schotse zalmfilet met Gravelaxsaus
□ Tomatensalade aangemaakt met basilicumdressing
□ Komkommersalade met rode ui en yoghurtsaus
□ Gemengde slasoorten aangemaakt met dressing
□ Kaasplateau van diverse soorten
□ Verse fruitsalade (als bijgerecht)
□ Handfruit

Catering Barbecue 2B
(ZELF barbecueën)
Diverse salades:
Aardappelsalade verrijkt met verse bieslook en verse vruchten
Witte koolsalade met rozijnen en yoghurtsaus
Begeleiding:
Tuinkruidenboter
Wit stokbrood (gesneden)
Barbecueën met:
Gemarineerde Kipfilet (gegaard), 2 Varkenssaté stokjes,
Spies van speklap, Runderhamburger
Gemarineerd varkensfiletlapje
Sauzen:
Warme satésaus
Koude knoflooksaus en cocktailsaus
Vanaf 15 personen
Op bovenstaand pakket zijn diverse uitbreidingen mogelijk.
Bij deze samenstelling zijn inbegrepen:
gasbarbecue (excl. gas), porseleinen borden, bestek, servetten, tangen,
opschepbestek en tafels met linnen voor het buffet.
Bezorgen:
Binnen een straal van 5 kilometer berekenen wij geen bezorgkosten.
Daarbuiten op aanvraag.
Service- en huurmogelijkheden van horecamaterialen:
Wij kunnen ook aanvullende materialen voor uw catering of feest verzorgen zoals:
Stoelen, tafels, statafels, barkrukken, terrasverwarming, glaswerk, partytenten,
biertap met bier en koolzuur, koelkast, koffieapparaat, etc.
Vraag naar onze prijslijst hiervoor of kijk op www.heideroos.nl/nl/catering/33-materiaal

Uitbreidingsmogelijkheden BBQ:
op bovenstaande samenstelling:
□ Kinderpakket: Voorgegaarde hamburger + Frikadel
□ Entrecote gemarineerd 100 gram
□ Pepersteak 100 gram
□ Runderhamburger
□ Barbecueworstje
□ Varkensfiletlapje gemarineerd
□ Shaslick
□ Speklap spies (Griller)
□ Spareribs 100 gram
□ Varkenssaté stokje
□ Kipsaté stokje
□ Kipfilet gegaard
□ Kipdrumstick gegaard
□ Gambaspies
□ Zalmfilet pakketje
□ Kabeljauw pakketje
□ Rundvleessalade met boerenbeenham en appeltjes
□ Kipkerriesalade met garnituur
□ Zalmsalade met garnituur en gerookte Schotse zalm
□ Pastasalade met kip en pesto
□ Parmaham met Galiameloen
□ Huisgerookte Schotse zalmfilet met Gravelaxsaus
□ Tomatensalade aangemaakt met basilicumdressing
□ Komkommersalade met rode ui en yoghurtsaus
□ Gemengde slasoorten aangemaakt met dressing
□ Kaasplateau van diverse soorten
□ Verse fruitsalade (als bijgerecht)
□ Handfruit

