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Live cooking barbecue 
 
Helemaal hip & trendy op dit moment is onze foodstand met live cooking. Onze koks 
grillen live voor uw gasten stukken vlees en vis op onze barbecues. Bovendien is het buffet 
gevuld met allerlei soorten verse salades, warme gerechten en broodsoorten. Het 
barbecueën gebeurt op ons overdekte terras, dus ook bij slecht weer is dit mogelijk 
 
Van de BBQ 
Biefstuk van de haas    
Barbecueburger 
Gemarineerde speklap    
Sjasliekspies     
Barbecueworst 
Zalmpakketje gevuld met groenten 
 
Zomerse salades 
Watermeloensalsa 
Salade van gerookte kip, avocado & aardbeien  
Tonijnsalade met appel, augurk en kappertjes 
Frisse couscous met munt en geroosterde zoete aardappel      
Pastasalade met tomaat, basilicum, mozzarella & pesto 
 
Brood & Sauzen      
Broodplank gevuld met bakkersbroden  
Franse kruidenboter & Aïoli     
Huisgemaakte cocktail-, knoflook- & barbecuesaus       
Mayonaise                
 
Warme gerechten 
Satésaus 
Oma’s frieten 
Gebakken champignons 
Rozemarijn aardappeltjes  
 
Prijs per persoon:   €28,50 
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Winter barbecue 
 
Creëer in de koude en donkere dagen een feestelijke sfeer met onze Winter Barbecue. Op 
ons overdekte sfeerverlichte terras bereiden onze kok een meesterlijk culinair gerecht op 
de grill. U kunt een keuze uit 1 van de onderstaande mogelijkheden. Naast een gerecht 
van de grill buiten, bieden wij binnen een uitgebreid winters buffet aan.  
 
Keuze van de grill 
Gemarineerde spareribs met barbecuesaus  
Wild zwijn met Ardeense ui-framboos chutney 
Pulled Pork met barbecuesaus 
Biefstuk van de haas met peperroomsaus    
Zalmfilet gevuld met groenten 
Buikspek met rozemarijn 
Gemarineerde beenham met honing-mosterdsaus 
 
Warme wintergerechten 
Varkenshaaspuntjes in een champignonsaus met spekjes 
Rundvleesstoofpotje 
Gestoofde peertjes 
Ratatouille van aubergine, courgette, ui, paprika en tomaat 
Aardappelgratin met brie en spekjes 
Verse frieten  
 
Koude gerechten 
Aardappel-eisalade opgemaakt met vleeswaren & fruit 
Palet van zalm met warm gerookte zalm, zalmwraps & spiesjes 
Carpaccio, dun gesneden ossenhaas met truffelmayonaise 
Witlofsalade met appel, ei en ham  
Broodplank gevuld met bakkersbroden met kruidenboter en aïoli     
                
 

Prijs per persoon      €28,50  
 
 
 
 


