Geheel verzorgde bourgondische barbecue bij u thuis!

Naam:

Datum:

Bij onze bourgondische barbecue zorgen we voor een mooie grote kolenbarbecue, salades in mooie
aardewerken schalen voor op het buﬀet en mooie planken voor het vlees. De onderstaande barbecues zijn
inclusief kolen, barbecuegereedschap, borden, bestek en afwas hiervan. Om de kwaliteit te behouden zijn
onderstaande barbecues alleen te reserveren met een kok. Prijzen zijn exclusief onderstaande extra’s.
Barbecue, uit de Peel

€ 21,50 p.p.

Vlees en vis
Hele gemarineerde varkenshazen
Hele zijdes gemarineerde zalm
Peelhammetjes
Kippendijen
Warme bijgerechten
Friet*, seizoensgroenten, gebakken aardappelen,
satésaus en roomsaus.
Koude bijgerechten
Vier soorten salades waaronder rundvleessalade,
brood met kruidenboter en koude sauzen.
Barbecue, deluxe

€ 24,50 p.p.

Vlees en vis
Bief
Hele kippen (er kan ook gekozen worden voor kippendijen)
Spare ribs
Beenhammetjes
Zalm
Spiesjes van hele garnalen
Warm bijgerechten
Friet*, aardappelschotel, grote stukken groentes.
Koude bijgerechten
Vijf soorten salades waaronder rundvleessalade
en fruitsalade, brood met kruidenboter
en koude sauzen.

Barbecue, luxe dineren

€ 31,50 p.p.

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

Barbecue, een mooie mix
Vlees en vis
Varkensrack
Pulled pork, terplekke geplukt

€ 21,50 p.p.

Zalmzijdes
Warme bijgerechten
Friet*, aardappelschotel, grote stukken groentes.
Koude gerechten
Rundvleessalade, fruitsalade, rauwkost, salade
van komkommer en tomaat.
Stokbrood, kruidenboter, pesto en aioli.

Extra’s en speciale wensen
Bezorging
€ 40,00
(t/m 10 kilometer vanaf De Reizende Man)
Bezorging daarbuiten
€ 0,50
(per km extra, tellen vanaf De Reizende Man)
Een kok voor het bakken - per uur € 34,50
(elke ± 30 personen één kok)
Buﬀet tafels hout - per stuk
€ 20,00
Klaptafels met linnen - per stuk
€ 14,50
Barbecuestand, compleet uitgerust € 170,00
Barbecuestand, eigen overkapping € 95,00
Frituur
€ 35,00
Pizza oven
€ 60,00
Ofyr (ronde schaal)
€ 60,00
Tent bij regen
€ 75,00
Runderhaas van de barbecue
€ 4,00 p.p.
Extra vlees, bijgerecht of salade
€ 1,00 p.p.
Extra vis
€ 1,50 p.p.
Speciale wensen:

* Bij afname van complete barbecue stand of frituur, anders een vervangend aardappelgarnituur.
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Geheel verzorgde bourgondische barbecue bij u thuis!

Naam:

Datum:

Een bourgondische barbecue betekent bij ons een barbecue met sfeer en luxe uitstraling. Zo krijgt u een
mooie grote kolenbarbecue, salades in mooie aardewerken schalen voor op het buﬀet en mooie planken voor
het vlees. De onderstaande barbecues zijn inclusief kolen, barbecuegereedschap, borden, bestek en afwas
’s.
Barbecue, lekker gewoontjes
€ 13,50 p.p.
.Vlees
Worst
Kippendijen
Hamburger
Bijgerechten voor op de barbecue
Aardappelgarnituur en seizoensgroenten
Koude bijgerechten
Twee soorten salade waaronder rundvleessalade,
zachte broodjes, stokbrood met kruidenboter
en koude sauzen.
Barbecue, uit de streek
€ 19,00 p.p.
Vlees
Vijf soorten vlees
Een keuze van onze slager
Bijgerechten voor op de barbecue
Aardappelgarnituur, grote stukken groentes
en satésaus
Koude bijgerechten
Salade, rauwkost, vers fruit, rundvleessalade,
stokbrood met kruidenboter en koude sauzen.
Barbecue, Amerikaans

€ 19,00 p.p.

Vlees
Spare ribs
Pulled pork
Hotdogs
Bijgerechten voor op de barbecue
Koude gerechten
Drie soorten salades, waaronder fruitsalade,
stokbrood met kruidenboter ,
ingrediënten voor een broodje hotdog
en koude sauzen.

Meer voor mannen

€ 18,00 p.p.

Vlees
Spare ribs
Worstrolletjes
Speklappen
Hamburgers
Bijgerechten voor op de barbecue
Gebakken ui en champignons
Gebakken aardappels met spekjes
Koude bijgerechten
Stokbrood met kruidenboter, rundvleessalade,
gemengde salade, ingrediënten voor
cheeseburgers en koude sauzen.

Extra’s
Bezorging
€ 40,00
(t/m 6 kilometer vanaf De Reizende Man)
Bezorging buiten Deurne
€ 0,50
(per km extra, tellen vanaf De Reizende Man)
Een kok voor het bakken - per uur € 34,50
Buﬀet tafels hout - per stuk
€ 20,00
Klaptafels met linnen - per stuk
€ 14,50
Barbecuestand, compleet uitgerust € 170,00
Barbecuestand, eigen overkapping € 95,00
Tent bij regen
€ 75,00
Runderhaas van de barbecue
€ 4,00 p.p.
Extra vlees, bijgerecht of salade
€ 1,00 p.p.
Extra vis
€ 1,50 p.p.

Speciale wensen
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