
Barbecue 2019 

 Prijzen ovb 2019 Tot 2 dagen voor het feest kunt u het aantal personen wijzigen 

  Gezellig barbecueën op ons terras! 
 
 
 
 
BBQ buffet DLV 1 Vlees 

Gemiddeld 5 stuks vlees per persoon 
 
Huisgemaakte ambachtelijke half om half hamburgers 
Houthakkersteak 
Kipsatéspies 
Duitse barbecueworsten 
Satéspiesjes 
 
Saladebuffet 
Huzarensalade opgemaakt met gevulde eitjes    
Kartoffelsalade 
Pastasalade met zongedroogde tomaten 
Komkommersalade 
 
Ambachtelijke huisgemaakte sauzen 
Cocktailsaus 
Barbecuesaus 
Knoflooksaus 
 
Bijgerechten 
Stokbrood wit  
Stokbrood bruin 
Kruidenboter 
 
Prijs p.p. incl. BTW     €13,95 
Prijs p.p. incl. BTW en bakservice   €14,95 
 
Extra bij te bestellen prijzen per persoon 
Frietjes      €1,35 
Carpaccio       €3,25 
Coburgerham met meloen    €2,95 
Tomaat/ mozzarella salade    €2,95 
Fruitsalade (grof gesneden fruit)   €2,25 
Rauwkostsalade     €0,65 
Tomatentapenade     €0,55 
Satésaus      €0,75 
 
  
  



Barbecue 2019 

 Prijzen ovb 2019 Tot 2 dagen voor het feest kunt u het aantal personen wijzigen 

Gezellig barbecueën met een salade buffet 

 van De Lachende Vis. 

  
 
 

BBQ buffet DLV 2 Vlees   
Gemiddeld 5 stuks vlees per persoon 
                         
Huisgemaakte hamburgers  
Kip mistery spies                                                               
Shaslickspies van varkensvlees, kruiden en groenten                                           
Houthakkersteak                                
Spies van varkenssaté    
                                                        
Saladebuffet 
Huzarensalade opgemaakt met gevulde eitjes    
Kartoffelsalade 
Pastasalade met zongedroogde tomaten 
Komkommersalade 
 
Ambachtelijke huisgemaakte sauzen 
Cocktailsaus 
Barbecuesaus 
Knoflooksaus 
 
Bijgerechten 
Stokbrood wit  
Stokbrood bruin 
Kruidenboter 
 
Prijs p.p. incl. BTW     €15,85 
Prijs p.p. incl. BTW en bakservice   €16,85 
 
Extra bij te bestellen prijzen per persoon 
Frietjes      €1,35 
Carpaccio       €3,25 
Coburgerham met meloen    €2,95 
Tomaat/ mozzarella salade    €2,95 
Fruitsalade (grof gesneden fruit)   €2,25 
Rauwkostsalade     €0,65 
Tomatentapenade     €0,55 
Satésaus      €0,75 
 

 
 
 



Barbecue 2019 

 Prijzen ovb 2019 Tot 2 dagen voor het feest kunt u het aantal personen wijzigen 

Gezellig barbecueën met een salade buffet 

 van De Lachende Vis. 

  

 
 
BBQ buffet DLV 3  Vlees 

Gemiddeld 5 stuks vlees per persoon 
                           
Huisgemaakte runderhamburgers  
Hawaïspies                                                          
Tournedosspies    
Kip mistery spies                                   
Spies van varkenshaassaté  
                                                        
Saladebuffet 
Huzarensalade opgemaakt met gevulde eitjes    
Kartoffelsalade 
Pastasalade met zongedroogde tomaten 
Komkommersalade 
 
Ambachtelijke huisgemaakte sauzen 
Cocktailsaus 
Barbecuesaus 
Knoflooksaus 
 
Bijgerechten 
Stokbrood wit  
Stokbrood bruin 
Kruidenboter 
 
Prijs p.p. incl. BTW     €17,35 
Prijs p.p. incl. BTW en bakservice   €18,35 
 
Extra bij te bestellen prijzen per persoon 
Frietjes      €1,35 
Carpaccio       €3,25 
Coburgerham met meloen    €2,95 
Tomaat/ mozzarella salade    €2,95 
Fruitsalade (grof gesneden fruit)   €2,25 
Rauwkostsalade     €0,65 
Tomatentapenade     €0,55 
Satésaus      €0,75 
 
  



Barbecue 2019 

 Prijzen ovb 2019 Tot 2 dagen voor het feest kunt u het aantal personen wijzigen 

  
 
 
 

 

BBQ pakket DLV 4 Vlees en vis 

 Gemiddeld 5 stuks vlees/vis  per persoon 
                         

Huisgemaakte hamburgers  
Biefstukspies 
Tongfilet en papillotte met witte wijn, kruiden en roomboter 
Thaise zalmspies 
Gambaspies 
                                                        
Saladebuffet 
Huzarensalade opgemaakt met gevulde eitjes    
Kartoffelsalade 
Pastasalade met zongedroogde tomaten 
Komkommersalade 
 
Ambachtelijke huisgemaakte sauzen 
Cocktailsaus 
Barbecuesaus 
Knoflooksaus 
 
Bijgerechten 
Stokbrood wit  
Stokbrood bruin 
Kruidenboter 
 
Prijs p.p. incl. BTW     €17,95 
Prijs p.p. incl. BTW en bakservice   €18,95 
 
Extra bij te bestellen prijzen per persoon 
Frietjes      €1,35 
Carpaccio       €3,25 
Coburgerham met meloen    €2,95 
Tomaat/ mozzarella salade    €2,95 
Fruitsalade (grof gesneden fruit)   €2,25 
Rauwkostsalade     €0,65 
Tomatentapenade     €0,55 
Satésaus      €0,75 
 

  
 
 
 
 



Barbecue 2019 

 Prijzen ovb 2019 Tot 2 dagen voor het feest kunt u het aantal personen wijzigen 

 

 

 

 

 

BBQ pakket DLV 5  vlees en vis 

 Gemiddeld 5 stuks vlees/ vis per persoon 
                          
Huisgemaakte hamburgers  
Speklap gemarineerd                                                               
Biefstukspies gemarineerd                                        
Zalm en papillotte met groente, witte wijn en roomboter  
Tongfilet en papillotte met groente, witte wijn en roomboter 
                                                        
Saladebuffet 
Huzarensalade opgemaakt met gevulde eitjes    
Kartoffelsalade 
Pastasalade met zongedroogde tomaten 
Komkommersalade 
 
Ambachtelijke huisgemaakte sauzen 
Cocktailsaus 
Barbecuesaus 
Knoflooksaus 
 
Bijgerechten 
Stokbrood wit  
Stokbrood bruin 
Kruidenboter 
 
Prijs p.p. incl. BTW     €16,45 
Prijs p.p. incl. BTW en bakservice   €17,45 
 
Extra bij te bestellen prijzen per persoon 
Frietjes      €1,35 
Carpaccio       €3,25 
Coburgerham met meloen    €2,95 
Tomaat/ mozzarella salade    €2,95 
Fruitsalade (grof gesneden fruit)   €2,25 
Rauwkostsalade     €0,65 
Tomatentapenade     €0,55 
Satésaus      €0,75 
 
 
 
 
 

 



Barbecue 2019 

 Prijzen ovb 2019 Tot 2 dagen voor het feest kunt u het aantal personen wijzigen 

 

  
 
 
 
BBQ pakket DLV 6 Vis   

Gemiddeld 5 stuks vis per persoon                        
 
Tilapiafilet gekruid               
Kabeljauw en papillotte                                                              
Victoriabaarsspies pacific                                           
Thaise zalmspies                                
Gambaspies 
                                                        
Saladebuffet 
Huzarensalade opgemaakt met gevulde eitjes    
Kartoffelsalade 
Pastasalade met zongedroogde tomaten 
Komkommersalade 
 
Ambachtelijke huisgemaakte sauzen 
Cocktailsaus 
Barbecuesaus 
Knoflooksaus 
 
Bijgerechten 
Stokbrood wit  
Stokbrood bruin 
Kruidenboter 
 
Prijs p.p. incl. BTW     €17,95 
Prijs p.p. incl. BTW en bakservice   €18,95 
 
Extra bij te bestellen prijzen per persoon 
Frietjes      €1,35 
Carpaccio       €3,25 
Coburgerham met meloen    €2,95 
Tomaat/ mozzarella salade    €2,95 
Fruitsalade (grof gesneden fruit)   €2,25 
Rauwkostsalade     €0,65 
Tomatentapenade     €0,55 
Satésaus      €0,75 

  



Barbecue 2019 

 Prijzen ovb 2019 Tot 2 dagen voor het feest kunt u het aantal personen wijzigen 

Gezellig barbecueën met een salade buffet 

 van De Lachende Vis. 

  
 
 
BBQ pakket DLV 7  kinderpakket   
Gemiddeld 3 stuks vlees per kind 

                                         
Huisgemaakte hamburgers  
Kipspies                                                               
Barbecueworst                                          
Marsmallowspies                                
                                                        
Saladebuffet 
Huzarensalade opgemaakt met gevulde eitjes    
Kartoffelsalade 
Pastasalade met zongedroogde tomaten 
Komkommersalade 
 
Ambachtelijke huisgemaakte sauzen 
Cocktailsaus 
Barbecuesaus 
Knoflooksaus 
 
Bijgerechten 
Stokbrood wit  
Stokbrood bruin 
Kruidenboter 
 
Prijs p.p. incl. BTW     €8,95 
Prijs p.p. incl. BTW en bakservice   €9,95 
 
Extra bij te bestellen prijzen per persoon 
Frietjes      €1,35 
Carpaccio       €3,25 
Coburgerham met meloen    €2,95 
Tomaat/ mozzarella salade    €2,95 
Fruitsalade (grof gesneden fruit)   €2,25 
Rauwkostsalade     €0,65 
Tomatentapenade     €0,55 
Satésaus      €0,75 

 

 

 

 



Barbecue 2019 

 Prijzen ovb 2019 Tot 2 dagen voor het feest kunt u het aantal personen wijzigen 

Gezellig barbecueën met een salade buffet 

 van De Lachende Vis. 

  
 
 
BBQ pakket DLV 8  vegetarisch pakket  
Gemiddeld 5 stuks vegetarisch gerecht per persoon 

                       
Bietenburger       
Spies met vegetarische balletjes 
Falafelburger 
Groentenspies        
Suikermaisspies     
 
Saladebuffet   
Kartoffelsalade 
Pastasalade met zongedroogde tomaten 
Komkommersalade 
 
Ambachtelijke huisgemaakte sauzen 
Cocktailsaus 
Barbecuesaus 
Knoflooksaus 
 
Bijgerechten 
Stokbrood wit  
Stokbrood bruin 
Kruidenboter 
 
Prijs p.p. incl. BTW     €14,95 
Prijs p.p. incl. BTW en bakservice   €15,95 
 
Extra bij te bestellen prijzen per persoon 
Frietjes      €1,35 
Carpaccio       €3,25 
Coburgerham met meloen    €2,95 
Tomaat/ mozzarella salade    €2,95 
Fruitsalade (grof gesneden fruit)   €2,25 
Rauwkostsalade     €0,65 
Tomatentapenade     €0,55 
Satésaus      €0,75 

                                                     
  



Barbecue 2019 

 Prijzen ovb 2019 Tot 2 dagen voor het feest kunt u het aantal personen wijzigen 

Gezellig barbecueën met een salade buffet 

 van De Lachende Vis. 

  
 
 
BBQ pakket DLV 9  halal pakket 

Gemiddeld 5 stuks vegetarisch gerecht per persoon 

                                     
Kipsaté halal 
Shaslick van kip halal 
Rundersaucijs halal 
Runderhamburger halal        
                                                        
Saladebuffet 
Rundvleessalade opgemaakt met gevulde eitjes    
Kartoffelsalade 
Pastasalade met zongedroogde tomaten 
Komkommersalade 
 
Ambachtelijke huisgemaakte sauzen 
Cocktailsaus 
Barbecuesaus 
Knoflooksaus 
 
Bijgerechten 
Stokbrood wit  
Stokbrood bruin 
Kruidenboter 
 
Prijs p.p. incl. BTW     €15,50 
Prijs p.p. incl. BTW en bakservice   €16,50 
 
Extra bij te bestellen prijzen per persoon 
Frietjes      €1,35 
Carpaccio       €3,25 
Coburgerham met meloen    €2,95 
Tomaat/ mozzarella salade    €2,95 
Fruitsalade (grof gesneden fruit)   €2,25 
Rauwkostsalade     €0,65 
Tomatentapenade     €0,55 
Satésaus      €0,75 

 


