
BBQ  
“The Original” 

Vanaf 25 personen  
 

Hapjes op tafel 
Nacho’s met pulled pork 

 
Hapjes opgediend 

Bruchetta’s met seizoenstopping, homemade bitterballen & falafels met topping 
 

BBQ 
Vis & vlees 

Papillot van kabeljauw met seizoens groenten 
Txistorra Txogitxu ‘worst van iberico varken’ 

Slow cooked Tex-mex spareribs 
Noah Chicken  

“op Noah bier gegaarde kip” 
 

Koude groenten 
Gemengde salade, tomatensalade, komkommersalade, wortelsalade 

 
Gemengde groenten 

Aardappelsalade, pastasalade, gepofte seizoensgroenten, superfoodsalade 
 

Sauzen 
Mayonaise, cocktail, looksaus, homemade ketchup, kruidenboter 

1 warme saus naar keuze: pepersaus, Provençaalse saus, bearnaise 
 

Broden 
Molenaarsbrood, rustieke baguette, reuze kruidencrutons, aardappel in de schil. 

 
Dessert 

Gegrild fruit volgens het seizoen, assortiment van tapas dessert: chocolademousse, crème 
brûlée, tiramisu, creme royal, pannacotta met seizoenstopping, assortiment van cake en gebak, 

mini-ijsjes in ijskom 
 

Prijzen 
Hapjes op tafel : € 2,50 

Hapjes opgediend : € 3,50 
BBQ The Original : € 26,50 

Dessert: € 4,00 
 

All-in Drankenformule : € 25,00 p.p. 
Bediening en volgende dranken zullen voorzien worden gedurende 4u. 

Koude dranken  
Cava, vers fruitsap, huiswijnen, rosé wijn, stella, waters, coca cola, cola zero, Fanta, Sprite  

Warme dranken 
koffie, thee en versnaperingen 

Uitbreidingsmogelijkheden 



 
De menuprijzen en drankenformules werden zorgvuldig samengesteld en berekend bij 

minimaal 25 gasten. 
 

Indien er geen hapjes of dessert genomen worden kan een all-in dranken formule van 3u 
toegepast worden aan €19,50 p.p. met de mogelijke uitbreidingen.  

 
Het liefst werken we op maat! Dus aarzel niet om je eigen ideeën en wensen samen met ons te 

bespreken. 
 

“The Original XL”: (+ € 6,50) 
Vanaf 35 personen  

Brochette van Scampi & inktvis, Txogitxu kleinhoofdsteak 
 

Coleslaw ‘koolsalade’, Tabouleh salade 
 

2 warme sauzen naar keuze : pepersaus, Provençaalse saus, bearnaise 
 

Lookbroodjes van de grill 
 

Gegrild fruit volgens het seizoen, flensjes Suzette en chocolade, gegrilde kaas 
 

Gelegenheidstaarten 
Slagroom & fruit : € 3,00 p.p. 
Crème au beurre : € 3,00 p.p. 

Naar elk thema versiert met suiker : € 6,00 p.p. 
 

Champagne supplement € 5,00 p.p. per uur 
 

All-in drankenformule en bediening uitbreiden 
1ste uur € 7,50 p.p. 
2de uur € 5,50 p.p. 
3de uur € 4,50 p.p. 
4de uur € 3,50 p.p. 

 
Na 4 uur extra aanwezig worden de dranken per stuk aangerekend en het aanwezige  

personeel aan €35,00 per begonnen half uur met een minimum van 2 personen. 
Om 3u30 worden er geen dranken meer geserveerd om 4u sluiten we onze zaak. 

 
All-in drankenformule niet uitbreiden  

0 tot 30 personen € 35,00 per begonnen half uur 
30 tot 60 personen € 70,00 per begonnen half uur  
60 tot 100 personen € 80,00 per begonnen half uur 
100 tot 150 personen € 95,00 per begonnen half uur  

Deze prijzen zijn voor de huur van zaal incl. het aanwezige personeel 
Alle geconsumeerde dranken zullen per stuk worden aangerekend aan de a la carte prijzen.  

 
 

 


