Barbecue arrangementen 2018

Geachte gast van De Peer,
Het is bij De Peer mogelijk om met uw vrienden, familie, (bedrijfs)relaties of
anderen een besloten barbecue te organiseren.
Vanaf een minimum aantal van 25 gasten en een minimale besteding van € 29.00 per
persoon is dit al mogelijk.
Mocht u niet van een barbecue houden of wilt u nu juist echt iets anders
(bijvoorbeeld een walking dinner of finger food), ook dan kunt u van dit
overdekte en verwarmde terras gebruik maken.
Komt u vooral eens vrijblijvend kijken,
Hieronder treft u een opsomming aan van gerechten die wij voor u op de babecue
kunnen bereiden. U kunt op deze wijze een geheel eigen à la carte barbecue menu
samenstellen. Houdt u er rekening mee dat u van de gekozen gerechten er steeds
minimaal 10 besteld. Per persoon gemiddeld 3 verschillende vlees en of vis
gerechten is doorgaans meer dan voldoende. De salades, groenten en sauzen zijn
voor alle gasten hetzelfde. Mocht u toch nog iets anders wensen, vraag ons er
dan gerust naar.
Spiezen (ca. 100 gram per item):
Kippendij (inclusief satésaus)
Varkenshaassaté (inclusief satésaus)
Diamanthaas (rundvlees)
Zalm
Scampi’s (4 stuks)
Witvis
Scampi, zalm en witvis
Vegetarische groenten

€
€
€
€
€
€
€
€

3,75
4,75
7,50
7,50
7,50
4,75
6,50
4,75

Burgers (ca. 150 gram per item):
Rund 100%
Scampi 100%
Geitenkaasburger met prei (vegetarisch)

€
€
€

4,75
7,50
7,50

Papilottes (ca. 100 gram per item):
Witvis
Zalm
Scampi, zalm en witvis
Vegetarische groenten

€
€
€
€

4,75
7,50
6,50
4,75
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Gegrild vlees (ca. 100 gram per item):
Varkensrackribben (ca. 200 gram):
Biefstuk van diamanthaas
Buikspek aan een stuk (ca 10 tot 15 personen)

€
€
€

8,75
8,75
5,00

Vegetarische gerechten:
Geitenkaas met prei
Groenten
Courgette gevuld met rijst
Puntpaprika gevuld met pilav
Portobello gevuld met kaas

€
€
€
€
€

7,50
4,75
4,75
4,75
5,50

€

12,50

Salades, groenten & 3 sauzen per persoon:
Groene sla met frisse dressing
Komkommer en tomaatsalade met een balsamicodressing
Amerikaanse coleslaw
Aardappelsalade met ui, crème fraîche, sjalot en bieslook
Rode biet, ui en groene appel salade
Gewokte seizoensgroenten en
Friet.

Sauzen 3 naar keuze (en saus extra €0,60 per persoon):
Cocktail – Kerrie – Jalapeños saus – Pittige dip – Knoflook – Saté – Ravigotte –
Rémoulade
Dessert per persoon:
€
5.75
Diverse soorten vers fruit of in het seizoen aardbeien, slagroom en een
weckpotje gevuld met vanilleijs.

N.B.: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om op ons overdekte en verwarmde
barbecue terras zelf meegnomen muziek ten gehore te brengen in welke vorm dan
ook versterkt of onversterkt.
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