BBQ

BUFFETTEN -
als het gewoon goed moet zijn
vlees van goede kwaliteit I huisgemaakte marinades I kraakverse salades

BASIC

LEKKER

3x keuze vlees-vis-veggies
1 salade naar keuze

3x keuze vlees-vis-veggies
2 salades naar keuze.

€ 20 p.p.

€ 25 p.p.

LEKKER LUXE

4x keuze vlees-vis-veggies
2 salades naar keuze
dessert van de dag
€ 30 p.p.

VLEES - VIS - VEGGIES

1. Kipsate
2. Beefburger
3. BBQ worst
4. Ham filetlapje
5. Kippendij
6. Gamba-spies
7. Zalm
8. BBQ veggies
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van heerlijk gemarineerde kippendij I satesaus
burger van 100% rundvlees I broodje I toppings.
uit de ambachtelijke worstmakerij van Ferry Lempers
mosterd I rozemarijn
super mals I gemarineerd
met knoflook olie
op stok
geroosterde mais, aubergine, courgette en groene asperges

SALADES

1. Pasta salade van de chef
I tomaat I komkommer
2. Groene salade
I vleugje mosterd I verse kruiden
3. Koolsalade
4. Aardappelsalade I zongedroogde tomaatjes I kappertjes

I

Linschoter rollade

!! De buffetten graag uiterlijk twee weken vooraf bestellen
ivm de planning in onze keuken. Voor datum binnen de 2
weken of specifieke wensen en diëten graag in overleg met
onze Backoffice.
Deze buffetten zijn te bestellen vanaf 20 personen. Minder
dan 20 personen en toch een buffet bestellen? Dat kan ook.
Hiervoor rekenen we€ 2 per persoon extra.
Huur Boretti houtskool BBQ incl. houtskool+ schoonmaak€50
Een BBQ expert die al het BBQ werk uit handen neemt€35 per
uur.
Borden, bestek en servetten kunnen wij meeleveren voor
€1,50 p.p. en mogen weer vuil retour worden gegeven. Lekker
makkelijk!
Een dag later of in overleg, halen we alles weer op. U hoeft de
spullen niet schoon te maken.
* Binnen Woerden€ 15
* Buiten Woerden in overleg

MALL
-DE-

BURGER fil & ZAKENLUI

KORENMOLENLAAN 4 1 3447 GG WOERDEN
INTECHNIUM GEBOUW 1 0348-705280
BACKOFFICE@DEHALL.NL I WWW.DEHALL.NL
BTW NLl54160714 B0I I KVK UTRECHT 30282852

®

