Eetcafe Catering & partyservice ‘t Ooievaarsnest Lochemseweg 16 7231 PD Warnsveld
Tel : 0575-566243 Rabo : NL23RABO031.10.10.644
KvK : 08074024
Betreft : Standaard B.B.Q pakket die wij voor u kunnen verzorgen.
Al onze b.b.q pakketten gaan vanaf 10 personen en worden geleverd incl. gas b.b.q , gasfles ,
tangen en borden en bestek met servetten.
Barbecue Pakket 1 :
4 soorten vlees : keuze uit speklap, b.b.qworst , drumstick, Saté, sjasliek, hamburger, karbonade.
1 soort salade : keuze uit huzarensalade, rundvleessalade, Kartoffelsalade.
2 koude sausen : keuze uit mayonnaise ,curry, b.b.q saus, whisky saus, of knoflook.
1 warme saus : keuze uit satésaus of zigeunersaus.
Diversen : Stokbrood met 2 soorten kruidenboter.
p.p. € 13,50
Barbecue Pakket 2 :
5 soorten vlees : keuze uit zie pakket 1 met toe voeging van Hawaï spies en kipfilet
2 soort salade : keuze uit Rundvleessalade , Kartoffelsalade of Huzarensalade.
3 koude sauzen : keuze uit mayonnaise, curry, b.b.q. saus, whisky saus, of knoflook.
1 warme saus : keuze uit satésaus, zigeunersaus of champignonroomsaus.
Diversen : Stokbrood + 2 soorten kruidenboter en fruitcocktail.
p.p. € 15,25
Barbecue Pakket 3 De Luxe
6 soorten vlees : keuze uit alle boven staande vlees producten met toevoeging van lamskotelet.
2 soorten salade : keuze uit huzaren,rundvlees, zalm of Kartoffelsalade.
3 koude sausen : keuze uit zie pakket 1.
1 warme saus : zie pakket 2.
Diversen : Stokbrood+ kruidenboter, rauwkorst, fruitcocktail, Franse kaas plateau.
p.p. € 16,95

Bij alle drie de pakketen wordt het lekkere en mooi opgemaakte vlees op wegwerp schalen aan
geleverd, en de bij gerechten in een gekoelde salaterie.
Naast de salade en koude sausjes, word er ook aangemaakte ijsbergsla, Surinaamse salade
(komkommer, tomaat,Selder en rode ui) , en zigeuner salade bij geleverd.
Kinder pakket : hamburger – barbecue worst en frikandel met gebruik van de bij gerechten van
gekozen volwassen pakket
p.k. € 8,95
Wij hopen dat u een keuze kunt maken uit een van boven genoemde b.b.q. pakketten,en zien uw
evt. bestelling of reservering te gemoed.
Wilt u minimaal 7 dagen van tevoren reserveren, dit om teleurstelling te voorkomen.
Barbecue en borden en bestek gaarne schoon retour of voor een meerprijs van
€ 1,00 per persoon vuil retour. ( dit geld alleen voor op locatie)
Thuis geen plaats wij hebben de oplossing bij ons in de bier / BBQ tuin bent u welkom.

