BROOD & BROOD NODIG?
ALPENBROOD (600 GRAM)

meergranenbrood met sesamzaad, lijnzaad

SPAANS GRILL BROODJE

EEN LEKKER SAUSJE ERBIJ?
3,95
0,75

om op de bbq vers af te grillen

STOER RUSTIEK STOKBROOD (320 GR)
3,50
autheniek steengebakken ultieme verwennerij
ASSORTIMENT MINI BROODJES
Sun bun, grainy, wit, dark

4 stuks

Uiteraard past hier onze kruidenboter uitstekend bij!

1,50

licht pittig, knapperig en niet meer weg te denken

AARDAPPELSALADE

deze stevig gevulde mag u niet overslaan!!

CASHEW SALADE

spitskool, paprika, cashewnoten...

PURE VERS FRUITSALADE
dit is én heel lekker én héél gezond

PITTIGE KOMKOMMER SALADE
komkommer, rode ui & pittige kruiden

GRIEKSE FETTASALADE

met o.a. olie en veel fettakaas en olijven

RAUWKOSTSALADE

allerlei versgesneden pure vitaminen

komkommer, dressing met hier en daar wat dille

ITALIAANSE PASTASALADE
serieus fris met gedroogde zontomaatjes

VERS FRUITSALADE

1,75

MARS MELLOW

0,50

alle gekheid op een stokje

ZOET GEPANEERDE ANANAS

0,95
0,85
1,50
1,75

0,55

zoet gepaneerd, even om en om op de bbq

LOBBIGE AARDBEIEN KWARK

1,25

met de allerlekkerste zomerkoninkjes erin

KAASPLANKJE

met o.a. brie, Talleggio, Witte Rotselaer
vraag ook eens naar ons grand dessert mogelijkheden.
Vanaf 3,50 per persoon.

VUUR ATTRIBUTEN

klein

2,25

groot

1,50
1,50
1,00

TOMAAT MOZZARELLA BASILICUM
1,45
geen toevoegingen nodig
KOMKOMMERDILLESALADE

ALS HET VUUR AAN HET DOVEN IS
puur natuur fruit, zonder slagroom

ONZE UITGEBREIDE SALADETUIN
GRIEKSE KOOLSALADE

KNOFLOOK-, ZIGEUNER-, COCKTAIL-,
WHISKEY-, KERRIE-, PEPER-, PIRI PIRI-,
RAVIGOTTE-, TZAZIKI-, PINDA-, YAKITORY-,
SIS KEBABKANEELSAUS OF KRUIDENBOTER
per ons vanaf
0,99

ECHT BRIKETTEN

4,99

13,50

ECHT HOUTSKOOL

5,99

21,50

25,00

40,00

de diesel onder de kooltjes

voortreffelijke smaakmaker en brandt snel

PARTYPAN

lekker voor o.a. aardappeltjes, gyros, paella

GRILLBARBECUE

1,35

te gebruiken voor wel 30 personen

0,85

veilig en makkelijk maar niet voor binnen!

GASBARBECUE

GRATIS*
15,00

Door onze strenge kwaliteitsnormen op alle ingrediënten
is het mogelijk dat er bepaalde producten niet verkijgbaar zijn
of niet aan onze norm voldoen. Wij zorgen dan uiteraard voor een
passend alternatief.
Wij bezorgen, uiteraard in overleg met u, ook uw bestelling.
In de Bilt/ Bilthoven en Groenekan berekenen wij hiervoor
7,50. Op zondag rekenen wij hiervoor 15,00. Uiteraard kunnen
wij ook buiten deze regio uw bestelling bezorgen.
Uiteraard staat niet alles in deze folder. Bijvoorbeeld ons
assortiment van "Big Barbecue Meat". Laat u verrassen en kom
kijken en proeven in onze winkel. Kijk ook eens op onze internetsite
met nog meer mogelijkheden.
* Deze barbecue lenen wij gratis aan u uit om gezellig te kunnen
barbecuen! Het gebruik hiervan is op eigen risico. Wanneer u deze
barbecue weer schoon terug brengt dan kunnen anderen er ook
weer gratis gebruik van maken. Wanneer u géén gelegenheid heeft
om deze barbecue schoon te maken, dan doen wij dat voor u!
Schoonmaakkosten: 10,- per barbecue.
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LEKKERE VLEES SPECIALITEITEN
BBQ GRILLBURGER

0,75

heerlijk met een kruidig kruidenboeket erin

MEGA BEEFBURGER

1,50

Bijna rauw te eten zo lekker

THE BEACH BURGER

1,75

100% rund met ietsje mosterd erin

DE BLACK ANGUS BURGER

2,00

Puur genieten van deze pure smaak

BBQ KOTELET

1,75

lekker en iets pittig gekruid

SPARE RIBS

zoet stoer gemarineerd en gegrild

100 gram

DRUMSTICK

0,95

lekker gekruid en reeds gegrild

SPEKLAPJE

1,00

krokant te bakken lapjes van 100% Duroc d'olives

DE RUNDERRIBEYE

3,50

van de Utrechtse Heuvelrug; lekker iets doorregen

SUMMERSTEAK

1,75

pure biefstuk gesneden voor de grill

BIEFSTUK SCHNITZEL

2,25

gemarineerd met een milde olie marinade

GEMARINEERD FILETLAPJE

1,50

de varkensentrecôte; dus maar heel even

ENTRECÔTE

3,50

huisgerijpt; dus in eigen huis

PULLED PORC

van de Green Egg, alléén nog opwarmen!

MERQUEZWORSTJE

Het dunne pittige Franse worstje

BBQ WORSTJES

lekkere smaakjes: knoflook, tuinkruiden, naturel

1,19

100 gram

1,50
1,00
0,90

SPIESEN PARADE
SHASLICK XXL

3,25

extra lekker lang genieten

SOUFLAKI-SPIES

1,50

fricandeau gemarineerd met knoflook peper

MAI THAI-SPIES

1,50

oosterse lekkernij met iets curry

VARKENSHAASTOURNEDOS-SPIES
je hebt natuurlijk saté en saté

VARKENSSATÉ

van malse magere fricandeau

KIPSATÉ

pure gemarineerde kipfilet

SHASLICK

kalkoenfilet met een uitje en een paprika

HAWAI-SPIES

kipfilet met ananas ertussen

PORC SPINNER

echt een verdraaid lekker spekspiesje

BIEFSTUK-SATÉ

heerlijke gemarineerde biefstukjes op stok

PIRI PIRI-SATÉ

het haantje onder de kippen

ORIENTAL BEEF
de Red Sun uit De Bilt

DE YAKITORI-SATÉ

de kippendij fenomenaal gemarineerd

INDISCHE SATÉ

er komt een sprookje uit

SPICY SPRING STICK

lente-uitje met bacon gemarineerd

DE DINER BROCHETTE

vlees, gepofte aardappeltjes & groente

VEGETARISCHE LEKKERNIJEN

LAMSLEKKERNIJEN

100 gram

2,35
0,50
0,50
1,25
1,10
1,25
2,00

LAMSHAMBURGER
LAMSRIBKOTELETJES

gemarineerd met kruidenboter/oliemarinade

LAMSHAASJE

op een stokje gespiesd en gekruid

LAMSRACKEDS

ultieme lamssmaak sensatie !!

MINI LAMSBOUTJE
mals sappige smaakmaker

LAMSKOTELET

om heerlijk knapperig te bakken

LAMSSATÉ

lamsfricandeau met ietsje knoflook gekruid

LAMSBOUT MET BOTJE

helemaal Weber en Green Egg proef

KINDERSHASLICK
GOLFSTICK

de bekende ballenspies met GVB

2,00

ENGELS WORSTJE
lekker lang en lekker smal

1,00

MINI MEGA HAMBURGER
net even iets kleiner en zonder uitjes

1,50

JOEPIES

een blije clown op een stokje

1,50

STOERE TV STICKS OP STOK
3 rakkers op een rij

4,50

100 gram

2,95

100 gram

4,80

100 gram

4,99

100 gram

3,05

100 gram

2,35

100 gram

3,05

100 gram

1,85

AARDAPPELTOMAATSPIESJE
mini poffers met cherry tomaatjes

VEGA HAMBURCHER
met een stevige stoere bite

GEPOFTE MAISKOLF

in aluminiumfolie gewikkeld met boter & suiker

THE VEGETABLE PASION
maïs, courgette, paprika, tomaat

FALAFEL DINER BROCHETTE
tomaat, falafel, courgette, ui, paprika

OOSTERS GROENTE TAARTJE
Oosterse groente met yakinuki marinade

VEGETARISCHE BRATWURST
even krokant afbakken

VEGETARISCHE "KIP" SATÉ
kan dus ook heerlijk met onze pindasaus

GROENTE SPIES

KINDERFAVORIETEN
een verrassend speels stokje

1,50

2,50

pittig smakend burgertje

om lekker te grillen...

GEVULDE PUNTPAPRIKA
1,25

met roomkaas en groente

1,15

ANDERS NOG IETS?

0,95

SCAMPI BROCHETTE

1,25

ZALMFILET

2,35

ZALMFILETSPIESJE

0,95

VIS BROCHETTE

proef even van het Zwitserleven gevoel
filet op een groentebedje met kruidenboter
gemarineerd met kruidenboter/oliemarinade
wij gaan u niets te veel beloven

0,95
1,50
2,25
1,95
2,95
1.95
1,50
1,00
2,25
2,50

1,95
3,25
2,25
2,25

