AANRADERS
DEGUSTATIEBARBECUE

(vanaf 4 personen)
€
Kunt u niet kiezen tussen al die soorten lekkernijen?
Dan is dit een aanrader!

11,50 / pers.

Verschillende kleine stukjes vlees speciaal voor op de BBQ:
Mini cowboysteak, Mini brochette, Gemarineerd kipfiletje,
lamskoteletje in groene kruiden, Scampi-brochette (2 stuks),
mini chipolata, varkensmedaillon pink pepper,
stukje gemarineerd duroc d’olives spek

HAMBURGER FESTIJN

€ 12,95 / pers.
(ook geschikt voor op de teppan yaki-plaat)
5 verschillende hamburgertjes met bijhorende broodjes, bijpassende
sausjes, verse groenten en garnituren.
. Een bakplaat huren = € 10 /plaat

TEPPAN YAKI

€ 14,50 / pers.
Japans tafelgebeuren, kokkerellen met oosters getinte kleine vlees- en
visstukjes die worden gebraden op de teppanplaat. Bakken met de teppan
yaki is bovendien gezond.
Boter en olie heeft u niet nodig.
Verras uw gasten met deze niet-pikante lekkernijen.
Rundbeef ‘lemon’, kipfilet ‘kushiyaki’, naganoburger, varkenshaasje
‘yamato’, eend ‘masala’, kikkerbilgroen, zalm ‘Japanse flower’, scampi
‘shikoku’, ananas ‘peper’, spekworst, 2 oosterse sausjes

GOURMET

€ 9,80 / pers.
(ook geschikt voor op de teppan yaki-plaat)
Kipfilet, biefstukje, chipolata, spekworstje, hamburgertje, kaasburgertje,
brochetje, lamskoteletje, varkenshaasje

FONDUE

€ 9,80 / pers.
Malse rundsblokjes, sappige varkensblokjes, kipfilet met gerookt spek,
gehaktballetjes
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HEERLIJKE BBQ-HAPJES
Kippenapero
Scampistokje (2 stuks)
Aperoworstjes-brochette (3 stuks)
Vleesfakkel
Balletjesbrochette (5 balletjes)
Stuk zelfbereide grillworst

€
€
€
€
€
€

0,60 / st.
1,50 / st.
1,00 / st.
1,00 / st.
1,30 / st.
13,50 / kg

APERO TAPASPLANK “ABEL”

€ 8,95 / pers.
(vanaf 4 personen)
Apertiefplank van uw Keurslager met Spaanse specialiteiten zoals:
Serranoham, Manchego, olijven, truffelsalami, La geganta,
zongedroogde tomaatjes, …

GROENTEBUFFET
BASIS GROENTEBUFFET

€ 6,00 / pers.
gemengde sla, tomaat, vers geraspte wortelen, bloemkool, komkommer,
Franse boontjes, aardappelsalade, cocktail, mayonaise en verse tartaar

BBQ GROENTEBUFFET

€ 6,50 / pers
gemengde sla, tomaat, vers geraspte wortelen, bloemkool, komkommer,
Franse boontjes, aardappelsalade, gebakken krielaardappelen,
Provençaalse saus, cocktail, mayonaise en verse tartaar

BBQ LUXE GROENTEBUFFET

€ 6,90 / pers.
sla, tomaat met ajuin, komkommer met vinaigrette, bloemkool, boontjes,
wortelen, perzik, pastasalade, krielaardappelen, stokbrood en boter,
Provençaalse saus, cocktail, mayonaise en verse tartaar

BBQ ASSORTIMENT

Op zomerse dagen, hebben wij een uitgebreid assortiment in onze
toonbank, hierbij een greep uit onze specialiteiten

RUNDVLEES

Gemarineerde steak*
Entrecote *
Côte à l’os*
Gemarineerde runderbrochette*
Ierse rib eye “black angus”
Dry-aged côte à l’os (Ras varieerd volgens aanbod)
(*Wit-blauw rechtstreeks geselecteerd bij de boer)

GEVOGELTE

Voorgegaarde kippenbout
Gemarineerde kipfilet
Gevogelte brochette gemarineerd
Gemarineerde kalkoenfilet
…

VARKENSVLEES

(Duroc d’olives)
Gemarineerde ribbetjes
Gemarineerd spek
Gemarineerde kotelet of mignonette
BBQ-worst
Witte pens
…

LAMSVLEES

Gemarineerd lamskroontje
Gemarineerd lamskotetten
Lamsbrochette
Mergeuze
…

KIDS LIEVELINGS

Balletjesbrochetten
Mini bbq-worstbrochette
Chipolata
Hamburger

BBQ-PAKKET
Willen jullie hulp om pakketten samen te stellen, aarzel dan niet om
contact te nemen met ons, wij helpen u graag verder!
Hier alvast enkele pakketten als voorbeeld:

BBQ PAKKET “ABEL”

€ 11,50 / pers.

BBQ PAKKET “PASSIE”

€ 13,50 / pers.

BBQ PAKKET “FIJNE SMAAK”

€ 15,00 / pers.

Gemarineerde kipfilet
Gemarineerd ribbetje
Witte pens
BBQ groentebuffet

Cowboysteak
BBQ worst
Gevogelte brochette
Kippenbout
BBQ groentebuffet

Zalm papillot
Gemarineerd ribbetje
Gemarineerde kipfilet
Rundsbrochette
BBQ groentebuffet

BBQ BOX DUROC D’OLIVES

€ 35,00
8 Grillhapjes: 4 kip apero - 4 vleesfakkels
14 stukken vlees: 2 gemarineerde ribbetjes, 2 gemarineerde kipfilets,
2 witte worsten, 2 chipolata’s, 2 hamburgers, 2 rundersatés en
2 sneden gemarineerd spek

BUFFET
BUFFET ‘COURANT’

€ 15,50 / pers.
Tomaat-krabsalade, varkensgebraad, rauwe ham met meloen,
rundrosbief, salami, gevuld eitje, kalkoenfilet, hespenrolletje met
asperges, kippenboutje, diverse rauwkostsalades, aardappelsalade,
aangepaste koude sausjes, broodjes en boter

BUFFET ‘ABEL’ - Topper -

€ 25,00 / pers.
Gepocheerde zalm, Spaanse ham met meloen, perzik met tonijn,
tomaat-garnaal, rundrosbief, gevuld eitje, gerookte zalm, gebakken
kippendrumstick,
beenhesp met asperges, eendenpastei op witloofblaadje, diverse
rauwkostsalades, aardappelsalade, aangepaste sausjes, broodjes en
boter

KAASSCHOTEL

€ 13,95 / pers.
(vanaf 4 personen)
Assortiment harde en zachte kazen mooi afgewerkt met vers fruit,
noten, vijgen en dadels
Tip: Bestel een kaasplank voor wat minder personen en presenteer deze
als dessert

