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deel 1 =  Stel zelf uw BBQ samen + VIS-BBQ met 
   zomeractie in juli en augustus  
     (enkel afhaal)  
 
deel 2 =  BBQ service door onze grillmaster bij u 
   thuis of op locatie, met of zonder bediening 
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DEEL 1 AFHAALPRIJZEN 2022 

STEL ZELF UW BBQ SAMEN 
Al ons vlees en vis zijn van eerste kwaliteit èn VERS!! 

 

 Aperitiefhapjes 

 
 
Scampispies natuur gekruid (2 scampi/spies) 2 € 

Scampispies gemarineerd (2 scampi/spies) 2 € 
Scampispiesje natuur gekruid (1 scampi/spies) 1 € 
Scampispiesje gemarineerd (1 scampi/spies) 1 € 

Zalmspiesje gemarineerd of gekruid 2.30 € 
Grillworstspies 1 € 

Grillworstspies met kaas 1.20 € 
Duo grillworstspies 2.20 € 
Mini balletjes spies 1 € 

Apero spies witte pens 1.20 € 
Kippenboutjes 0.80 € 
Opgevulde koningsdadel in een jasje van Italiaanse ham 2.50 € 

Vissers-aperitiefpotje (voorgegaard, enkel opwarmen op bbq) 

MET VERSE VIS!! 
3.50 € 

Opgevulde champignon met kruidenkaas (vegetarisch) 1.50 € 

Opgevulde champignon in een jasje van spek 2 € 
Spekfakkels 1 € 
Argentijnse gamba met kruidenboter 2.50 € 

Gevulde abrikoos met geitenkaas, omwikkeld met spek 2.50 € 
Pruimpjes met spek 1 € 

  



 Voorgerechten vis 
Scampibrochette natuur gekruid (3 scampi/spies) 3 € 
Scampibrochette met curry marinade (3 scampi/spies) 3 € 

Scampibrochette met pittige marinade (3 scampi/spies) 3 € 
Papillotpotje met gekruide zalm, prei en witte wijn 5 € 
Papillotpotje met duo van vis, prei en witte wijn 5.50 € 

Papillotpotje met trio van vis, prei en witte wijn 5.50 € 
Papillotpotje vegetarisch 6 € 

 

 Vis of vlees als hoofdgerecht 

 
Scampispies natuur gekruid (5 scampi/spies) 5 €/st 
Scampispies met curry marinade (5 scampi/spies) 5 €/st 
Scampispies met pittige marinade (5 scampi/spies) 5 €/st 

Visserspotje 1, 2 of 3 soorten vis  
= met enkel zalmfilet (= grote portie)    of     
zalm + witvis    of 
zalm + witvis + scampi 
Dit telkens met groenten, witte wijnsaus, tomaat en 
kruiden 

8 € 

Rundsbrochette gemarineerd 19.98 €/kg 
Kalkoenbrochette gemarineerd  18.98 €/kg 
Varkensbrochette gemarineerd 13.98 €/kg 

Rundsbrochette gekruid 19.98 €/kg 
Varkensbrochette gekruid 13.98 €/kg 

Sneden gekruid spek 14.98 €/kg 
Beenham (ambachtelijke) in sneden 17.98 €/kg 
Chipolata op een stokje 12.50 €/kg 



BBQ worst 10.50 €/kg 

Lamskoteletten gekruid 29.95 €/kg 
Gemarineerde steak 24.50 €/kg 
Cote à l’os met been 28 €/kg 

Rib Eye 36 €/kg 
Pepersteak 29 €/kg 

Chateau briand gemarineerd 45 €/kg 
Entrecote filet 30 €/kg 
Filet Pur topkwaliteit 45 €/kg 

Grillworst 19.98 €/kg 
Grillworst met kaas 19.98 €/kg 
Eendeborst gemarineerd en/of gekruid 38 €/kg 

Gemarineerde kipfilet 14.90 €/kg 
Gekruide of gemarineerde kippenbout (pillon) 10 €/kg 

Ardeense kotelet 9.98 €/kg 
Witte worst 13 €/kg 
Witte pens met kaas en spek 2.80 €/st 

Gekruide ribben (1 lap = +- 700 gram) 9.90 €/kg 
Gemarineerde ribben 9.90 €/kg 
Rundshamburger (100 % puur rundsvlees!) 13.90 €/kg 

Vegetarisch stoofpotje enkel op te warmen op de BBQ 
(met vegetarisch vlees en heel veel verse groenten) 

10 €/stuk 

 

 
 

 

Wenst u het vegetarisch gamma iets meer uitgebreid? Dat kan, vraag 

ernaar! Wij maken graag een vrijblijvende offerte op maat. 

De prijzen van ons vers vlees zijn niet bindend en kunnen dagelijks 

wijzigen. Het zijn de dagprijzen die tellen. 



 Bijgerechten 

 
Pastasalade maison zonder vlees 10 €/kg 
Pastasalade maison met kip 10 €/kg 

Pastasalade met ham 15 €/kg 
Aardappelsalade 8 €/kg 

Koude krielaardappeltjes natuur met peterselie 7 €/kg 
Aardappelschijfjes met kruidenboter 8 €/kg 
Koude rijstsalade met groentjes erin 12 €/kg 

Gemarineerde en gebakken krieltjes 8 €/kg 
Stokbrood 1.50 €/st 

Half stokbrood wit of bruin 1 €/st 
Mini broodjes (15 stuks) 3 € 
Diverse sauzen vers om op te warmen: 
Archiducsaus, mosterdsaus, druivensaus, portoroomsaus, 
pepersaus, vleesjussaus, bearnaisesaus, chinese saus (kerrie 

of zoetzuur) 

10 €/kg 

Vissaus (uit eigen keuken) om op te warmen 
Kreeftensaus (uit eigen keuken) om op te warmen 

16 €/kg 
21 €/kg 

Klassieke groentenbuffet (met sla, tomaat, komkommer, 
bloemkoolroosjes, groentensalade, boontjes en 
aardappelsla) 

4 € pp 

Medium groentenbuffet (met sla, tomaat, komkommer, 
tomaatjes in vinaigrette, bloemkool, boontjes met en 
zonder vinaigrette, groentenslaatje en aardappelsalade of 
pastasalade) v.a. 10 personen 

5  € pp 

Uitgebreid groentenbuffet (Zéér uitgebreid buffet 
groenten en groentenbereidingen + aardappelsla + 
pastasalade maison, hoe meer personen,hoe meer soorten) 
v.a. 20 pers. 

6 € pp 

Geraspte worteltjes 0.60 €/100 gr 

Gesneden tomaat en komkommer  0.60 €/100 gr 



Gesneden tomaten met vinaigrette van het huis 0.60 €/100 gr 

Salade gewassen en gesneden 1 €/100 gr 
Witte koolsalade 1.40 €/100 gr 
Rodebietsalade 1.30 €/100 gr 

Gemarineerde rode bietjes 1.30 €/100 gr 
Knolseldersalade 1.20 €/100 gr 

Komkommersalade 1.30 €/100 gr 
Boontjes gestoomd en gekruid 1 €/100 gr 
Boontjes gestoomd, gekruid en afgewerkt met vinaigrette 1.20 €/100 gr 

Gestoomde bloemkoolroosjes 1 €/100 gr 
Frisse rauwkostsalade met bloemkool, broccoli en radijsjes 1.3 €/100 gr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ACTIE IN JULI EN AUGUSTUS  
(enkel op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag) 

PER VIS-BBQ VOOR 4 PERSONEN  

ONTVANGT U GRATIS  

2 FLESSEN ZOMERSE BUBBELS!!!! 

VIS-BBQ voor 4 personen =  

12 stuks vis naar keuze +  

4 pers. klassieke groentenschotel +  

4 pers. bijgerecht(en) naar keuze + 

4 pers. warme saus naar keuze + 

2 stokbroden of 1 zak mini broodjes 

VIS-BBQ 2022 

VISGERECHTEN 

 Gemarineerde scampibrochette     3.50 €/st 

 Vispakketjes         5 €/st 

 Zalmbrochette gemarineerd      6 €/st 

 Gemarineerde visbrochette      6 €/st 

 Duo visbrochette       6 €/st 

 Papillotpotje zalm medium      6.50 € 

 Papillotpotje duo vis medium      7 € 

 Papillotpotje trio vis medium      7.50 € 

  (Papillotpotjes zijn steeds met groenten en witte wijn) 

 Opgevulde forel  (met groentjes en amandelen, in papillot)  7.50 €/st 

 Gemarineerde zalmmoot op vel     6.50 €/st 

 

GROENTEN 

 Klassieke groentenschotel      4 € pp 

   

BIJGERECHTEN 

 Gemarineerde BBQ krieltjes (250 gr pp)    2 € pp 

 Koude rijstsalade (150 gr pp)      1.80 € pp 

 Aardappelsalade (250 gr pp)      2 € pp 

 Pastasalade met groenten (200 gr pp)     2 € pp 

 

SAUS 

 Warme sauzen: 150 ml pp      1.65 € pp 

 Keuze uit  

  archiducsaus, bearnaisesaus, druivensaus, pepersaus,  

  portosaus, zoetzure chinese saus, chinese currysaus, 

  provençaalse saus of mosterdsaus 

BROOD 

 Stokbrood        2 €/st 

 Zak met 15 minibroodjes      3 €/zak 

 

 

 
 

     

 

       

 

 

 

 



Afhaalprijzen voor  

GROEPEN OF VERENIGINGEN 

(vanaf 20 personen) 

 

PAKKET 1 
1 BBQ worst 
1 stuk kipfilet     
               gemarineerd 
1 bbq speklapje  
1 kippenpillon gekruid 

7 € pp  

PAKKET 2 
1 x BBQ worst 
1 x gevogeltebrochette  
               gemarineerd 
1 x stuk kruidenspek 
1 x steak gemarineerd 

8 € pp  

PAKKET 3 
1 x bbq worst 

1 x gekruide rib (1 lap per 3 personen) 
1 x scampi-spies (3 scampi/spies) 

1 x grillworst spies 
1 x gemarineerde pepersteak 

9 € pp 

 

 

 



 

DEEL 2  
 

BBQ service door onze 

grillmaster bij u thuis of op 

locatie, met of zonder 

bediening 2022 
Wij komen ter plaatse om uw BBQ te bakken 

vanaf 10 personen  

(groepsprijzen= vanaf 30 personen) 

 

 

 
 

 

 

 

Reserveer tijdig de datum voor uw feest!! 



Menu Classico   

22 € pp  

* Groentenbuffet met sla, tomaat, komkommer, 

bloemkool, wortelen, boontjes en seldersla 

* Aardappelsalade 

* Brood en boter 

* Mayonaise, ketchup, coctailsaus en tartaarsaus 

* 4 soorten vlees/vis naar keuze (te kiezen uit lijst, 

zie verder) 

* Het gebruik van bord, mes en vork 

* Het bakken ter plaatse door onze grillmaster (wij 

brengen ons bakmateriaal zelf mee) 
 
U voorziet zelf tafels voor het plaatsen van het groentenbuffet. Indien 

regenweer dan vragen wij beschutting, wij brengen geen tenten mee. 

Graag een helpende hand om de BBQ toestellen uit de wagen te halen en op 

uw gekozen plaats te zetten. Daarna trekken wij ons plan. 

Het is de bedoeling dat uw gasten zichzelf bedienen aan het groentenbuffet en 

daarna hun vlees of vis afhalen aan de grill. 

Indien u bijkomende bediening wenst door onze obers dan rekenen wij daar 

een uurloon voor van 25 € per ober. Indien de locatie zich buiten Zedelgem 

bevindt dan beginnen onze uren te lopen vanaf we hier vertrekken tot we terug 

vertrekken op locatie. De grillmaster is inbegrepen voor maximum 3 u. Indien 

zijn uren verlengd worden dan worden die aangerekend aan 25 €/u 



Menu Beenham   

25 € pp  

* Uitgebreid groentenbuffet met heel veel soorten 

rauwkost en groentenbereidingen 

* Aardappelsalade 

* Brood en boter 

* Mayonaise, ketchup, coctailsaus en tartaarsaus 

* Op de grill gebakken sneden beenham 

* 1 warme saus naar keuze 

* Warme gebakken krielaardappeltjes 

* Het gebruik van bord, mes en vork 

* Het bakken ter plaatse door onze grillmaster (wij 

brengen ons bakmateriaal zelf mee) 
U voorziet zelf tafels voor het plaatsen van het groentenbuffet. Indien 

regenweer dan vragen wij beschutting, wij brengen geen tenten mee. 

Graag een helpende hand om de BBQ toestellen uit de wagen te halen en op 

uw gekozen plaats te zetten. Daarna trekken wij ons plan. 

Het is de bedoeling dat uw gasten zichzelf bedienen aan het groentenbuffet en 

daarna hun vlees of vis afhalen aan de grill. 

Indien u bijkomende bediening wenst door onze obers dan rekenen wij daar 

een uurloon voor van 25 € per ober. Indien de locatie zich buiten Zedelgem 

bevindt dan beginnen onze uren te lopen vanaf we hier vertrekken tot we terug 

vertrekken op locatie. De grillmaster is inbegrepen voor maximum 3 u. Indien 

zijn uren verlengd worden dan worden die aangerekend aan 25 €/u 



Menu Medium   
27 € pp  

* Groentenbuffet met sla, tomaat, komkommer, 

bloemkool, wortelen, boontjes en seldersla 

* Aardappelsalade 

* Pastasalade 

* Aardappelen natuur  

* Brood en boter 

* 1 warme saus naar keuze 

* Mayonaise, ketchup, coctailsaus en tartaarsaus 

* 4 soorten vlees/vis naar keuze 
 (te kiezen uit lijst, zie verder) 

* Het gebruik van bord, mes en vork 

* Het bakken ter plaatse door onze grillmaster 
U voorziet zelf tafels voor het plaatsen van het groentenbuffet. Indien 

regenweer dan vragen wij beschutting, wij brengen geen tenten mee. 

Graag een helpende hand om de BBQ toestellen uit de wagen te halen en op 

uw gekozen plaats te zetten. Daarna trekken wij ons plan. 

Het is de bedoeling dat uw gasten zichzelf bedienen aan het groentenbuffet en 

daarna hun vlees of vis afhalen aan de grill. 

Indien u bijkomende bediening wenst door onze obers dan rekenen wij daar 

een uurloon voor van 25 € per ober. Indien de locatie zich buiten Zedelgem 

bevindt dan beginnen onze uren te lopen vanaf we hier vertrekken tot we terug 

vertrekken op locatie. De grillmaster is inbegrepen voor maximum 3 u. Indien 

zijn uren verlengd worden dan worden die aangerekend aan 25 €/u 

 



Menu Côte à l’os   
32 € pp  

* Uitgebreid groentenbuffet met heel veel soorten 

rauwkost en groentenbereidingen 

* Aardappelsalade 

* Pastasalade 

* Brood en boter 

* Mayonaise, coctailsaus en tartaarsaus 

* Op de grill gebakken côte à l’os 

* 1 warme saus naar keuze 

* Warme gebakken krielaardappeltjes 

* Het gebruik van bord, mes en vork 

* Het bakken ter plaatse door onze grillmaster (wij 

brengen ons bakmateriaal zelf mee) 
U voorziet zelf tafels voor het plaatsen van het groentenbuffet. Indien 

regenweer dan vragen wij beschutting, wij brengen geen tenten mee. 

Graag een helpende hand om de BBQ toestellen uit de wagen te halen en op 

uw gekozen plaats te zetten. Daarna trekken wij ons plan. 

Het is de bedoeling dat uw gasten zichzelf bedienen aan het groentenbuffet en 

daarna hun vlees of vis afhalen aan de grill. 

Indien u bijkomende bediening wenst door onze obers dan rekenen wij daar 

een uurloon voor van 25 € per ober. De grillmaster is inbegrepen voor 

maximum 3 u. Indien zijn uren verlengd worden dan worden die aangerekend 

aan 25 €/u 



 

Menu Royal    
35 € pp  

* Uitgebreid groentenbuffet met heel veel soorten 

rauwkost en groentenbereidingen 

* Aardappelsalade  

* Aardappelen natuur 

* Bakpatatjes  

* Pastasalade 

* Brood en boter 

* Mayonaise, ketchup, coctailsaus en tartaarsaus 

* 5 soorten vlees/vis naar keuze  (zie lijst) 

* 1 warme saus naar keuze  

* Het gebruik van bord, mes en vork 

* Het bakken ter plaatse door onze grillmaster 
U voorziet zelf tafels voor het plaatsen van het groentenbuffet. Indien 

regenweer dan vragen wij beschutting, wij brengen geen tenten mee. 

Graag een helpende hand om de BBQ toestellen uit de wagen te halen en op 

uw gekozen plaats te zetten. Daarna trekken wij ons plan. 

Het is de bedoeling dat uw gasten zichzelf bedienen aan het groentenbuffet en 

daarna hun vlees of vis afhalen aan de grill. 

Indien u bijkomende bediening wenst door onze obers dan rekenen wij daar 

een uurloon voor van 25 € per ober. Indien de locatie zich buiten Zedelgem 

bevindt dan beginnen onze uren te lopen vanaf we hier vertrekken tot we terug 

vertrekken op locatie. De grillmaster is inbegrepen voor maximum 3 u. Indien 

zijn uren verlengd worden dan worden die aangerekend aan 25 €/u 



Menu all in    
38 € pp  

* 2 glazen cocktail van het huis  

* 3 aperitiefhapjes op de grill 

* Uitgebreid groentenbuffet met heel veel soorten 

rauwkost en groentenbereidingen 

* Aardappelsalade  

* Rijst met groenten 

* Bakpatatjes  

* Pastasalade 

* Brood en boter 

* Mayonaise, ketchup, coctailsaus en tartaarsaus 

* 5 soorten vlees/vis naar keuze (zie lijst) 

* 1 warme saus naar keuze  

* ½ fles wijn per persoon 

* Het gebruik van bord, mes en vork (glazen niet 

inbegrepen) 

* Het bakken ter plaatse door onze grillmaster 
 

 

U voorziet zelf tafels voor het plaatsen van het groentenbuffet. Indien 

regenweer dan vragen wij beschutting, wij brengen geen tenten mee. 

Graag een helpende hand om de BBQ toestellen uit de wagen te halen en op 

uw gekozen plaats te zetten. Daarna trekken wij ons plan. 



Het is de bedoeling dat uw gasten zichzelf bedienen aan het groentenbuffet en 

daarna hun vlees of vis afhalen aan de grill. 

Indien u bijkomende bediening wenst door onze obers dan rekenen wij daar 

een uurloon voor van 25 € per ober.  

 

Indien de locatie zich buiten Zedelgem bevindt dan beginnen onze uren te 

lopen vanaf we hier vertrekken tot we terug vertrekken op locatie. 

We rekenen ook een kleine onkost aan voor verplaatsing indien de locatie zich 

buiten Groot-Zedelgem bevindt 

 
Kies uw vlees/vis uit de volgende lijst: 

BBQ worst  Chipolata op een stokje  
Gemarineerde kipfilet  Gekruide kippenbout  
Gemarineerde 
kalkoenbrochette  

Gemarineerde rundsbrochette 

Gemarineerde ribbetjes   Witte worst 

Gemarineerde lamsbrochette  Gekruide ribbetjes  
Snede breydelspek  Lamskotelet  

Cote à l’os (= opleg 3 € pp)  Eendeborst (= opleg 3 € pp) 
Ardeense kotelet  Snede beenham  

Cowboysteak  Entrecote  
Grillworst zonder kaas Grillworst met kaas 

Vegetarische brochette Vegetarisch stoofpotje 
Duo van witvis en zalm in 
papillotte  

Scampibrochette  

Witvis in papillotte  Zalm in papillotte  
Mogen wij u vriendelijk vragen om goed af te spreken met de grillmaster 

wanneer u het liefst wil eten. 

Eens de grillmaster dan meldt dat het vlees klaar is, is het de bedoeling dat u en 

uw gasten zo snel mogelijk aanschuiven. 

Goede afspraken op voorhand maken van uw BBQ een perfecte feestmaaltijd!! 

De grillmaster is inbegrepen voor maximum 3 u. Indien zijn uren verlengd 

worden dan worden die aangerekend aan 25 €/u 

 

Verplaatsing in Zedelgem zijn gratis. Voor verdere verplaatsing wordt 

een vergoeding aangerekend. 



 

Wij bakken voor uw 

groep (vanaf 30 p) 

De groepsaanbieding is geldig vanaf 30 personen. Bovenstaande prijzen zijn geldig 

voor groepen vanaf 50 personen. Bij groepen tussen de 30 en 50 personen rekent u 

2.50 € pp bij de prijs. Verplaatsingen in Zedelgem zijn gratis. Voor verdere 

verplaatsing wordt een vergoeding aangerekend. 
De grillmaster is inbegrepen voor maximum 3 u. Indien zijn uren verlengd worden dan 

worden die aangerekend aan 25 €/u 

VOORSTEL 1 (3 stukken vlees) 

1 BBQ worst 
1 stuk gekruid spek  
1 kippenpillon gekruid 
Groentenbuffet 
(sla, tomaat, komkommer, boontjes, 
bloemkool en selderslaatje) 

Aardappelsla 
Mayonaise en Cocktail 
Brood en boter 

11 € pp  
(incl. bakken ter plaatse en gebruik van 
bord en bestek per persoon) 

 

VOORSTEL 2 (4 stukken vlees) 

1 BBQ worst 
1 stuk gekruid spek  
1 kippenpillon gekruid 
1 cowboysteak gemarineerd 
Groentenbuffet 
(sla, tomaat, komkommer, boontjes, 
bloemkool en  selderslaatje ) 

Aardappelsla 
Mayonaise en Cocktail 
Brood en boter 

13 € pp  
(incl. bakken ter plaatse en gebruik van 
bord en bestek per persoon) 

VOORSTEL 3 (3 stukken vlees en 1 stuk verse vis) 
1 papillot met verse zalm en prei 
1 BBQ worst 
1 kippenpillon gekruid 
1 pepersteak 
Groentenbuffet 
(sla, tomaat, komkommer, boontjes, bloemkool en  selderslaatje ) 

Aardappelsla en pasta 
Mayonaise en Cocktail 
Brood en boter 

 (Bakken ter plaatse en bord en bestek per persoon inbegrepen) 

 

15 € pp 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KIDS BBQ 
(enkel in combinatie met catering voor volwassenen) 

 

* kids tot 12 jaar kunnen ook aanschuiven 

aan het groentenbuffet van de volwassenen 

 

* vlees:  

 1 grillworstspiesje 

 1 bbq worstje 

 1 kippenpillon 

 

* gebruik van bord, mes en vork 

 

 

PRIJS = 6 €/kind 


