
    streetfood formule 
 

 

Kies 1 hapje, 1 hoofdgerecht en 1 dessertje 
 om je eigen menu te personaliseren 

€19,95 pp 

 

Hapjes 

sticky chickenwings (2st)	/ barbecuelak	
Gelakt buikspek	
2 soorten dips en crackers  

	
Hoofdgerecht 

verse rookworst / uistructuren / pickles /		pistolet 

dry aged kettyle burger / salaat  augurk	 tomaat / creamcheese 

BBQ chickensandwich / caesar salade / oude kaas /		tomaat 

Pulled pork burger / koolsalaat met appel en rozijn / rookmayo 

bij elk hoofdgerecht serveren  we gekruide aardappelkwartjes 

	
Dessert 

brownie / caramel fudge / american cookies 

cheesecake / blauwe bes / merengue  

rijstpap / citroen / bruine suiker 

chocolademuffin / dulce de leche /	gezouten caramelparels 

 

graag 2 soorten (50/50)	van elke gang? +3,75 euro per persoon 

Graag een extra hapje? +3,00 euro per persoon 

bij  deze formule komt er een opstartkost van 245  euro bij, prijzen excl BTW 

 

 

 

 
  à volonté formule 

 

Kies 1 à volonté formule en geniet van 
2 uur lang ongelimiteerd eten 

€23,95 pp 

 

a volonteé RIBben 

Smokey glazed spare ribs	
Koolsalade met appel rozijn en mais 

potatowedges met gerookt zeezout en rozemarijn 

augurkensalade 

Rookmayo 

 

aà volonteé kip 

smoked&	drunken chicken 

Koolsalade met appel rozijn en mais 

potatowedges met gerookt zeezout en rozemarijn 

augurkensalade 

rookmayo 

	

aà volonteé burgers 

dry aged kettyle burgers 

Koolsalade met appel rozijn en mais 

potatowedges met gerookt zeezout en rozemarijn 

augurkensalade 

rookmayo 

 

graag een combinatie van kip, burgers en ribben? +3,50	euro per persoon 

bij  deze formule komt er een opstartkost van 245  euro bij,  prijzen excl BTW	



 

 

 

 

 classic bbq 

 
 
 

geniet grenzenloos van onze bbq formule 
€25,95 pp 

 

vlezekes 

charolais hamburger 

pollo al asador  

vers gerookte BBQ Worst 

pulled pork van varkensnek 

	
groentjes 

Koolsalade met appel rozijn en mais 

rozemarijnpatatjes van de smoker 

komkommersalade met venkel 

tomatensalade met kriekenbierazijn 

	
sauzen en brood 

huisgemaakte rookmayo 

ketchup 

BBQ brood 

 

GRAAG HAPJES? Kies uit ‘extra hapjes’ een hapje naar keuze aan 3,00 per stuk  

Graag een dessertje? Kies uit’ formule 1’ een dessertje naar keuze aan 8,50 per 

stuk	
bij deze formule komt er een opstartkost van 245  euro bij, prijzen excl BTW	
	

 

 

 

 

 american bbq 

 
 
 

geniet grenzenloos van onze bbq formule 
€28,95 pp 

 

vlezekes 

gelakte spare ribs 

vers gerookte BBQ Worst 

pulled pork van varkensnek 

smoked chicken 

	
groentjes 

Koolsalade met appel rozijn en mais 

salsa van tomaat, rode ui en koriander 

jacked potatosalad met jalapeno en limoen 

maissalade  

	
sauzen en brood 

huisgemaakte rookmayo 

ketchup 

BBQ brood 

 

GRAAG HAPJES? Kies uit ‘extra hapjes’ een hapje naar keuze aan 3,00 per stuk  

Graag een dessertje? Kies uit’ formule 1’ een dessertje naar keuze aan 8,50 per 

stuk	
bij deze formule komt er een opstartkost van 245  euro bij, prijzen excl BTW	
	



 

 

 

 

 signature bbq 

 
 
 

geniet grenzenloos van onze bbq formule met de  
favoriete vlezekes en salades van onze chef 

€34,95 pp 

 

vlezekes 

rubia gallega picanha, dry aged 28 dagen 

gepekelde kippenbovenbout in vers rozemarijnzout  

grof gemalen bbq worst met chili en koriander 

bbq gamba’s met citroenzout	
	

groentjes 

fregola salade met venkel en dragon 

gelakte aubergine met yoghurt, munt en granaatappel 

tomatensalade met kriekenbierazijn 

koolsalade met wortel, mais en rozijn 

	
sauzen en brood 

huisgemaakte rookmayo 

ketchup 

BBQ brood 

 

GRAAG HAPJES? Kies uit ‘extra hapjes’ een hapje naar keuze aan 3,00 per stuk  

bij deze formule komt er een opstartkost van 245  euro bij, prijzen excl BTW	
	

 

 

 

 

 extra hapjes  

 
 
 

voeg vrijblijvend één of meerdere hapjes bij jullie  
gekozen formule om zo uitgebreid te genieten  

€3,00 per hapje 

 

hapjes 

2 soorten dips en crackers  

Bbq spare rib 

sticky chickenwings (2st)	/ barbecuelak	
BBQ Worstenbroodje (1st)	/ lamsgehakt / yoghurt 

smokey nachos / cheddar / koriander 	
Buikspek met bierlak 

 

	


