Winter-BBQ
Een barbecue alleen voor in de zomer?
Nee hoor, ook tijdens de wintermaanden kunt u bij het
Paviljoen terecht voor een gezellige BBQ.
Ons buitenterras met kachels wordt helemaal in winterse
sferen aangekleed. Rondom de vuurkorven kunnen we iedereen ontvangen
met glühwein, warme choco of een lekkere jägerthee (alles optioneel).
Rooster ook je eigen marshmallows boven een haardvuurtje.
Ook binnen is natuurlijk alles sfeervol (decembermaand) versierd.
Na aankomst serveren we indien gewenst een heerlijk kopje uien/erwtensoep
terwijl de winterse BBQ-hapjes al op de grill liggen,
we hebben 2 pakketten :
Winter-BBQ Standaard 27,00 PP (va 35 personen)
-Originele Duitse curryworsten met pittige saus,
-Wildstoofpotje met paddenstoelen
-Rode kool, appeltjes, honing en kaneel.
-Ambachtelijk bereide beenham in warme rode wijnsaus
-Huisgemaakt stamppotje van zuurkool en spekjes
-Hoender dijfilet met winterkruiden
-Ratatouille van winterse groente
-Geroosterde maiskolven
-Stokbrood met kruidenboter
-Gepofte aardappel
Desserts na beide BBQ’s mogelijk
-Luikse wafel met ijs warme kersen
-Apfelstrüdel met vanillesaus

6,50
6,-

Vega BBQ standaard 27,00 PP
-Groene asperges met rucola, parmazaan,
pijnboompit en aioli
-Tomaat gevuld met buffelmozarella & verse pesto
-Vegaburgers huisgemaakt.
-Gevulde courgette met geitenkaas, tomaat, nootjes
Vega BBQ luxe 32,00 PP
+Couscous met falafel
en de extra frietjes

Breid je BBQ uit met de volgende supplementen
-Vlaamse gambas (3pp) in een knoflookroomsaus met groenten 3,50 PP.
-Mals Hertenbief
5,50 PP.
-Gerookte zalm van de Kansasgrill (min 30p)
4,50 PP.
-Rijkelijk gevulde erwtensoep met rogge en spek
6,50 PP.
-Varken aan het spit (min 50p)
6,00 PP.
-Marshmallows op spies (3pp)
1,00 PP.
-Glühwein of warme chocolademelk bij ontvangst
3,50 PP.
-Midgetgolf by night
2,50 PP.
-Verse Hollandse oerfrieten met

3,00 PP.

Bij slecht weer bereiden wij de bbq in onze keuken.
De inhoud van de BBQ kan aangepast worden aan streek- of seizoensgebonden gerechten.
Minimaal aantal 35 personen, bent u met minder dan betaald u toch voor 35.

