
Naam:                                                                                 Datum: 

Speciale wensen

Keuzelijst barbecues vanaf 21,00 p.p.

      Barbecue, een mooie mix   € 22,50 p.p.        Barbecue, uit de Peel    € 22,50 p.p. 

Extra’s 

    Twee soorten soep      € 2,50 p.p.  
    IJs met sausje en slagroom     € 3,50 p.p.  
    Passend nagerecht van de BBQ  € 4,00 p.p.  
    Runderhaas van de barbecue     € 4,00 p.p.  

Extra vlees, bijgerecht of salade   € 1,00 p.p.  
Satésaus en roomsaus   € 1,00 p.p.  
 Varken aan spit     € 150,00  

Een vijf gangen diner van de barbecue.  
Een luxe diner in kleine gerechtjes verspreid over de 
middag of avond. Denk hier bij aan:  
  - Twee soorten voorgerechtjes  
 - Een soepje 
 - Een tussengerecht 
 - Twee soorten hoofdgerechtjes  
 - Twee soorten nagerechtjes  
Uw gasten zullen keer op keer verrast worden door 
deze luxe hapjes. Vraag naar onze de dinerlijst.  

      Barbecue, luxe dineren   € 32,50 p.p       Barbecue, deluxe    € 25,50 p.p. 
Vlees en vis           
     Bief 
     Hele kippen  
     Spare ribs 
     Beenhammetjes 
     Zalm 
     Spiesjes van hele garnalen 
Warm bijgerechten  
     Friet 
     Aardappel schotel  
     Grote stukken groentes  
Koude bijgerechten 
     Vijf soorten salades, huisgemaakte koude sauzen  
     en brood met kruidenboter, pesto en aioli.  

 

Vlees en vis 
     Varkensrack 
     Pulled pork, ter plekke geplukt  

 
      
     Zalmzijdes 
Warme bijgerechten  
     Aardappelschotel  
     Friet 
     Grote stukken groentes  
Koude gerechten 
     Vier soorten salades 
     Stokbrood, kruidenboter, pesto en aioli.  

Vlees en vis 
     Hele gemarineerde varkenshazen  
     Hele zijdes gemarineerde zalm  
     Peelhammetjes 
     Kippendijen  
Warme bijgerechten  
     Friet 
     Seizoensgroenten 
     Gebakken aardappelen  
Koude bijgerechten  
     Vier soorten salades, koude sauzen en  
     brood met kruidenboter.  

Runderbavette
Drumsticks
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Keuzelijst barbecues tot 21,00 p.p.

Naam:                                                                                 Datum: 

      Meer voor mannen   € 19,00 p.p.        Barbecue, lekker gewoon   € 14,50 p.p. 

Extra’s 

    Twee soorten soep      € 2,50 p.p.  
    IJs met sausje en slagroom     € 3,50 p.p.  
    Passend nagerecht van de BBQ  € 4,00 p.p.  
    Runderhaas van de barbecue     € 4,00 p.p.  

Extra vlees, bijgerecht of salade   € 1,00 p.p.  
Eén soort vis erbij    € 2,00 p.p.  
 Varken aan spit     € 150,00
Een kok voor het bakken € 34,50

 

 

 
   
  
  
  
  

 

      Barbecue, uit de srreek  € 20,50 p.p       Barbecue, Amerikaans    € 20,50 p.p. 
Vlees      
     Spare ribs 
     Pulled pork  
     Runder Bavette 
     Hotdogs  
      
      
Warm bijgerechten

 
     

Gepofte aardappel 

     

Maïskolven

 
     

Hele puntpaprika

 
Koude bijgerechten

 
     

Vier soorten salades, koude sauzen,
ingrediënten voor een broodje hotdog en
stokbrood brood met kruidenboter, pesto en aioli.  

      

 

Vlees  
     Spareribs  
     Hotdogs   

 
      
      Warme bijgerechten

 
     

Friet
 

     
Gebakken ui en champignos 

     
Gebakken aardappelen met spekjes

Koude bijgerechten
 

      
     

Stokbrood met kruidenboter, rundvleessalade, 
gemengde salade, koude sauzen en ingrediënten
voor cheeseburgers en hotdogs  

Vlees  
     Worst  
     Kippendijen  
     Hamburger  
      Warme bijgerechten 

 
     

Friet
 

     
Seizoensgroenten

 
      
Koude bijgerechten 

 
     

Twee soorten salades, koude sauzen en 

 
     

zachte broodjes en stokbrood met kruidenboter.

Vlees 
Vijf soorten vlees
Een keuze van onze slager

Warme bijgerechten 
Friet
Grote stukken groenten
Satésaus

Koude bijgerechten 
Vier soorten salades, koude sauzen en 
en stokbrood met kruidenboter.

Vanaf 30 personen bakken wij het vlees voor u.

 

Speciale wensen

Buikspek
Hamburgers

Wij bakken het vlees voor u bij reserveringen
vanaf 15 personen of barbecues vanaf € 21,00 

Liesselseweg 183  |  5753 PN Deurne  |  +31 (0)493 313790   |  info@dereizendeman.nl
www.dereizendeman.nl  |  www.baroef.nl


