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BBQ service door onze 

grillmaster bij u thuis of op 

locatie, met of zonder 

extra bediening  
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   

25 € pp  

* Groentenbuffet met diverse soorten rauwkost 

* Aardappelsalade 

* Brood en boter 

* Diverse soorten koude sausjes 

* 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 30 € 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.  

Er wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend voor verplaatsingen buiten 

het dorp van Zedelgem tbv 1 €/af te leggen km 

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

worden dan worden die aangerekend aan 30 €/u 



Menu Medium   

30 € pp  

* Groentenbuffet met diverse soorten rauwkost 

* Aardappelsalade 

* Pastasalade 

* Aardappelen natuur  

* Brood en boter 

* 1 warme saus naar keuze 

* Diverse soorten koude sausjes 

* 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 30 € 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.  

Er wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend voor verplaatsingen buiten 

het dorp van Zedelgem tbv 1 €/af te leggen km 

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

worden dan worden die aangerekend aan 30 €/u 



Menu Côte à l’os   

38 € pp  

* Uitgebreid groentenbuffet met veel soorten rauwkost 

* Aardappelsalade 

* Pastasalade 

* Brood en boter 

* Diverse soorten koude sausjes 

* 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 30 € 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.  

Er wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend voor verplaatsingen buiten 

het dorp van Zedelgem tbv 1 €/af te leggen km 

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

worden dan worden die aangerekend aan 30 €/u 



Menu Royal    
40 € pp  

* Uitgebreid groentenbuffet met veel soorten rauwkost  

* Aardappelsalade, Rijstsalade en Pastasalade 

* Bakpatatjes  

* Brood en boter 

* Diverse koude sausjes 

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

* 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 30 € 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.  

Er wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend voor verplaatsingen buiten 

het dorp van Zedelgem tbv 1 €/af te leggen km 

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

worden dan worden die aangerekend aan 30 €/u 



Menu all in    
45 € pp  

* 2 glazen cocktail van het huis  

* 3 aperitiefhapjes op de grill 

* Uitgebreid groentenbuffet met veel soorten rauwkost 

Aardappelsalade  

* Rijstsalade 

* Bakpatatjes  

* Pastasalade 

* Brood en boter 

* Diverse koude sausjes 

* 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 30 € 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.  

Er wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend voor verplaatsingen buiten 

het dorp van Zedelgem tbv 1 €/af te leggen km 

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

worden dan worden die aangerekend aan 30 €/u 

 

Kies uw vlees/vis uit de volgende lijst: 
BBQ worst  Chipolata op een stokje  
Gemarineerde kipfilet  Gekruide kippenbout  

Gemarineerde kalkoenbrochette  Gemarineerde rundsbrochette 
Ribbetjes gekruid  Witte worst 

Snede gekruid spek  Lamskotelet (= opleg 1.50 € pp) 
Cote à l’os (= opleg 3 € pp)  Eendeborst (= opleg 3 € pp) 
Hamburger  Snede beenham  

Cowboysteak  Entrecote  
Grillworstspies zonder kaas Grillworstspies met kaas 

Vegetarische worst Vegetarisch stoofpotje 
Vegetarische brochette Vegetarische hamburger 

Duo van witvis en zalm in papillotte 
(= opleg 2 € pp) 

Scampibrochette  

Witvisfilet in papillotte  Zalmfilet in papillotte (= opleg 3 € pp) 
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!! 



Belangrijk bij het kiezen van een formule: 

De BBQ formules kunnen niet gewijzigd worden. 

Wel kunnen we bijvoorbeeld hapjes toevoegen aan een 

bestaande formule, dit wordt dan gewoon bijgerekend. 

Het assortiment hapjes vindt u hieronder terug. 

Voor de vleeskeuzes binnen de formules is het de bedoeling 

dat iedereen dezelfde vleessoorten krijgt (uitgezonderd de 

vegetarische personen en personen met allergieën of speciale 

diëten uiteraard) 

 

Aperitiefhapjes op de bbq 
 Prijs/stuk 

Scampispies natuur gekruid (2 scampi/spies) 2.20 € 

Scampispies gemarineerd (2 scampi/spies) 2.20 € 

Scampispiesje natuur gekruid (1 scampi/spies) 1.20 € 

Scampispiesje gemarineerd (1 scampi/spies) 1.20 € 

Zalmspies gemarineerd of gekruid 3 € 

Grillworstspies 1.50 € 

Grillworstspies met kaas 1.50 € 

Duo grillworstspies 2.90 € 

Mini balletjes spies 1.50 € 

Apero spies witte pens 1.50 € 

Kippenboutjes 1 € 

Opgevulde en afgekruide koningsdadel 2.50 € 

Opgevulde koningsdadel in een jasje van Italiaanse ham 3 € 

Vissers-aperitiefpotje (voorgegaard, enkel opwarmen op bbq) 

MET VERSE VIS!! 
4.50 € 

Opgevulde champignon met kruidenkaas (vegetarisch) 1.90 € 

Opgevulde champignon in een jasje van spek 2.50 € 

Spekfakkels met ambachtelijk gekruid én gemarineerd spek 2 € 

Eenvoudige spekfakkels (= steeds per 24 te bestellen) 1 € 

Argentijnse gamba met kruidenboter 2.50 € 
 



 

       Wij bakken voor uw groep 

    (vanaf 30 p) 

 

De groepsaanbiedingen geldig vanaf 30 personen.  

-> Bovenstaande prijz 

en zijn geldig voor groepen vanaf 50 personen <- 

Bij groepen tussen de 30 en 50 personen rekent u 2.50 € pp bij de prijs.  

VOORSTEL 1 (3 stukken vlees) 

1 BBQ worst 

1 stuk gekruid spek  

1 kippenpillon gekruid 

Groentenbuffet 
(sla, tomaat, komkommer, boontjes, 

bloemkool en groentenslaatje) 

Aardappelsla en pastasla 

Diverse koude sausjes 

Brood en boter 

13 € pp  
(incl. bakken ter plaatse en gebruik van 1 

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  groentenslaatje ) 

Aardappelsla en pastasla 

Diverse koude sausjes 

Brood en boter 

15 € pp  
(incl. bakken ter plaatse en gebruik van 1 

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  groentenslaatje ) 

Aardappelsla en pastasalade 

Diverse koude sausjes 

Brood en boter 
 ( incl. bakken ter plaatse en gebruik van 1 bord en bestek per persoon ) 

17 € pp 
 



 

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 ober(s) dan rekenen wij daar 

een uurloon voor van 30 € 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.  

 

Er wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend voor verplaatsingen buiten 

het dorp van Zedelgem (tbv 1 €/af te leggen km) 

  

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

worden dan worden die aangerekend aan 30 €/u 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 bord, mes en vork 

 

 

PRIJS = 7 €/kind 
 


