
Barbecue 
Kalkoen/kip brochette               
Varkens brochette        
Runds brochette         

Gemarineerde barbecuesteak      
Gemarineerde spare ribs*           
Gemarineerde vleesribben*        
Gemarineerde spieringkotelet      
Gemarineerde lamskotelet*        
Gemarineerde kippenboutjes*     
Gemarineerde kippenbil*           
Gemarineerde kipfilet                
Gekruide kipvleugelsaté*            
Gemarineerd spek                      
Spekfakkel                               
Ananasschijf met spek                

Barbecue burger                     
Chipolata    
Merguez*    
Barbecue worst                     
Witte pens                           
Zwarte pens                            

Visbrochette*                            
Scampibrochette*                      
Vispapillon*                               
                                       * op bestelling

Groentenschotel (550 gr./pp.)
Aardappelsla, huisgemaakte pasta, 
rijstmix, geraspte wortel, wortel en 
koolsla, komkommersla, tomaat vinaigrette 
en slamix.                             

Brood en 3 koude sauzen 

€ 2.70/st.
€ 2.20/st.
€ 3.10/st.

€ 3.10/st.
€ 2.25/st.
€ 2.25/st.
€ 2.00/st.
€ 2.30/st.
€ 1.40/st.
€ 1.65/st.
€ 2.70/st.
€ 1.95/st.
€ 1.65/st.
€ 1.50/st.
€ 2.10/st.

€ 2.10/st.
€ 1.65/st.
€ 1.65/st.
€ 1.55/st.
€ 1.60/st.
€ 1.45/st.

€ 3.30/st.
€ 3.10/st.
€ 4.60/st.

€ 6.50/pp.

€ 2.00/pp.

011/83 25 18
Stationsstraat 121 Landen

Voor al uw gezellige 
momenten! 

Partyschotels (400 gr./pp.)

FONDUE: gehaktballetjes, worstjes, 
varkensblokjes, kalkoenblokjes, 
kipblokjes en rundsblokjes.
                                        € 10.25/pp.

FONDUE DE LUXE: extra kalfsblokjes.
                                        € 12.25/pp.

GOURMET: biefstuk, kalkoen, 
lamskotelet, blinde vinkjes, slavinkjes, 
worstjes, brochettes en burgers.
                                        € 11.50/pp.

GOURMET DE LUXE: extra scampi’s, 
speklapjes en raclette kaas.
                                        € 14.50/pp.

STEENGRILL: biefstuk, kalkoen, 
varkens, lamskotelet, worstjes, 
brochettes en burgers.
                                        € 13.50/pp.

STEENGRILL DE LUXE: extra 
scampi’s, speklapjes en raclette kaas.
                                        € 16.50/pp.

Ook bieden wij de mogelijkheid tot    
huren van barbecue toestel, bain 

marie, borden, bestek...

Wij verzorgen al uw gelegenheden 
van A tot Z

Verenigingen, grote groepen... prijs 
op aanvraag!



Breugel buffet
Boeren worst
Witte pens
Zwarte pens
Kippenboutje
Ribbetje
Spek
Stoofvlees
Bouletten in tomatensaus

3 soorten puree: natuur, wortel en 
spinazie
Appelmoes en mosterd
Brood
                                      € 18.00/pp.

Amerikaans buffet
Super sandwich met kaas en ham
Super sandwich met gerookte zalm
Mini hot dog met zuurkool
Hamburger (Bicky)
Pitta
Sauzen en groenten 
                                      € 14.75/pp.

Pasta buffet
Buffet 1        200 gr./pp. (per soort)

Spaghetti bolognaise
Lasagne 
Macaroni kaas en ham
Tagliatelle provençale
                                       € 14.50/pp.

Buffet 2        200 gr./pp. (per soort)

Spaghetti bolognaise
Macaroni kaas en ham
Canneloni met gehakt 
Tagliatelle met scampi’s
                                       € 16,75/pp.

Andere soorten pasta’s en 
combinaties mogelijk! Prijs op 

aanvraag 

Zalmlasagne, kiplasagne, 
vislasagne, ravioli, penne 4 kazen, 

tagliatelle diabolique...

Koude Buffetten
Buffet 1                         € 17.00/pp.

Tomaat met grijze garnalen, verse roze 
zalm, ham met asperge, 
varkensgebraad, rosbief, gegrild 
kippenboutje.

Buffet 2                         € 20.75/pp.

Tomaat met grijze garnalen, verse roze 
zalm, ham met asperge, 
varkensgebraad, rosbief, gegrild 
kippenboutje, parmaham met meloen, 
gevulde perzik met tonijn.

Buffet 3                         € 23.75/pp.

Tomat met grijze garnalen, verse roze 
zalm, ham met asperge, 
varkensgebraad, rosbief, gegrild 
kippenboutje, gerookte zalm, gerookte 
forel, gebakken scampi’s.

Buffet 4                         € 27.00/pp.

Tomaat met grijze garnalen, verse roze 
zalm, ham met asperge, 
varkensgebraad, rosbief, gegrild 
kippenboutje, parmaham met meloen, 
gevulde perzik met tonijn, gerookte 
zalm, gerookte forel, gebakken 
scampi’s.

Alle koude buffetten zijn vergezeld 
van aardappelsla, huisgemaakte 
pasta, rijst, groenten en sauzen


