Barbecue

2021

www.lekkervlees.be
bestel@telenet.be
052/35 27 75
Bestel via onze app !
Opwijksestraat 18 – 1745 Opwijk

Aperitiefhapjes:
 spekfakkel
 mini-spies






€ 1,20/st
€ 0,65/st
exotisch gemarineerde scampi € 0,75/st
ananasspiesje met spek
€ 0,80/st
spiesje van aperitiefbolletjes € 0,65/st
kippenboutje
€0,65/st

Voorgerechten:

 spiesje van gamba’s (4 st.) € 3,00/st
 zalmmootje in papillot met pesto
(120 gr)
€ 5,50/st

1. Basispakket : € 4,90 /pers.

 BBQ-worst
● kalkoenlapje
 balletjesspies ● ribbetjes

3. Maxipakket : € 6,95/pers.





brochette
● kalkoenlapje
duo van worstjes
steak 1ste keus
varkensmedaillon met gerookt spek

5. Stel zelf je BBQ-pakket samen!
Maak een keuze en wij passen het pakket
aan volgens uw wensen.
Al ons BBQ-vlees is gemarineerd of gekruid dus
klaar om onmiddellijk op de rooster te leggen.
Groenteschotel: € 4,50/pers.

Vanaf 10 pers: € 4,00/pers.
gemengde sla, tomaten, wortel, komkommer,
fijne boontjes, knolselder, rode biet,
2 pastasalades en 3 sausjes (mayonaise,
cocktail en honing-mosterd sausje)

Extra
verse aardappelsalade € 1,25/pers.
Provençaalse saus
€ 7,50/liter
bearnaisesaus
€ 12,50/liter
aardappel in de schil met kruidenboter (reeds
voorgekookt en verpakt) € 1,25/st
 goed weer / veel zon : gratis, indien voorradig
●





Barbecue op stokjes : € 8,75/pers.
● brazade van kip ● brazade van rund
● scampispiesje (2) ● worstjesspies
● Ardeens hapje
● brazade v.h. huis
● spekfakkel ● spiesje van varkenshaas

2. Extra pakket: € 6/pers.






gekruide BBQ-worst
ribbetjes
brochette
kippenbout of kalkoenlapje
gekruid mager spek

4. Royaal pakket : € 8,50/pers.








lamskoteletje
ribbetjes
gevogeltebrochette
mergueze worstje
gemarineerd varkenshaasje
steak 1ste keus
boomstambrochette

Speciallekes:







Beefburger +/- 180 g
Cowboysteak: dikke entrecote natuur of
gemarineerd+/- 700 g
lamskroontjes (8 beentjes)
Ierse rib-eye: gemarmerd vlees, natuur of
gemarineerd +/- 350 g
Côte à l’os: min. 14 dagen gerijpt
Filet-mignon op z’n geheel +/- 1 kg

Voor de kleinsten:
 kiplolly
 slangenstok
 hamburger
 balletjes spies

€ 1,60/st
€ 1,35/st
€ 1,15/st
€ 1,35/st

Gelieve tijdig te bestellen, minstens 2 dagen
vooraf a.u.b.
Afhaling ook mogelijk tijdens het weekend.
Verlof : van 19/07 t.e.m. 27/07

