Zelf BBQ’en
Onze verzorgde groentepakketten zijn mooi verpakt.
Zo kunt u ze meteen op tafel zetten.
Groentepakket A (500g p.p.)
Gemengde sla, wittekoolsalade, rode bietsalade, kerstomaatkomkommermix, rode-uiringen, gestoomde bloemkool en
broccoli, geraspte wortelmix, taboulé, aardappelsalade,
Italiaanse pastasalade
€ 6,00 p.p.
€ 5,75 p.p.
€ 4,50 p.p.
€ 4,25 p.p.
vraag uw offerte op maat

Groentepakket B (600g p.p.)
Gemengde sla, wittekoolsalade, Chinese salade, kerstomaatkomkommermix, rode-uiringen, gestoomde bloemkool en
broccoli, geraspte wortelmix, taboulé, aardappelsalade,
Italiaanse pastasalade, gekookte boontjes, rode bietsalade
Tot 15 personen
Vanaf 15 personen
Vanaf 30 personen 
Vanaf 50 personen 
+ 50 personen

€ 7,25 p.p.
€ 7,00 p.p.
€ 6,50 p.p.
€ 6,00 p.p.
vraag uw offerte op maat

Zuiders groentepakket (600g p.p.)
Rucola en Romeinse sla, champignonsalade, mediterrane salade
met komkommers, kerstomaten, rode ui en olijfjes, geraspte
wortelmix, tomaat-courgettesalade, zuiderse aardappelsalade,
Italiaanse pastasalade, taboulésalade met gegrilde groenten,
linzensalade, pasta rizoni en quinoasalade
Vanaf 10 tot 15 personen
Vanaf 15 personen 
Vanaf 30 personen 
Vanaf 50 personen 
+ 50 personen

€ 8,50 p.p.
€ 7,75 p.p.
€ 7,25 p.p.
€ 7,00 p.p.
vraag uw offerte op maat

Groentepakket budget (350g p.p.)
Gemengde sla, geraspte wortelen, gesneden komkommer,
gesneden tomaat, aardappelsalade, pastasalade
Minder dan 15 personen
Vanaf 15 personen 
Vanaf 50 personen 
+ 50 personen

Barbecuepakket 1 (vanaf 4 personen)

€ 7,90 p.p.

Vleesfakkels en mini-kipsaté, gemarineerd kalkoenlapje,
gemarineerde biefstuk, chipolataslang en hamburger.

Groentepakketten

Tot 15 personen
Vanaf 15 personen
Vanaf 30 personen 
Vanaf 50 personen	
+ 50 personen

Vleespakketten

€ 3,25 p.p.
€ 3,00 p.p.
€ 2,75 p.p.
vraag uw offerte op maat

Barbecuepakket 2 (vanaf 4 personen)
Mini-kipsaté, gemarineerd biefstuk, varkensspiesje,
spekburger en barbecueworst

100 % veggie voor de barbecue
Aardappels in de schil: gepofte aardappel
in zilverpapier, met kruidenboter apart
Groentebrochettes 
Berloumibrochettes
Tzay-brochette: Tzay is een bijzonder smakelijke
vleesvervanger op basis van soja
Greenway-balletjesbrochette

€ 1,50/stuk
€ 1,20/stuk
€ 2,25/stuk
€ 2,25/stuk
€ 2,00/stuk

Sauzen
Koude sauzen

€ 2,00 p.p.

Cocktailsaus, mayonaise, barbecuesaus, andalouse,
currysaus, tartaarsaus, yoghurtdressing, sweet chili, Thousand
Islanddressing, pitta-looksaus, americain, pestovinaigrette,
frambozendressing, balsamicodressing, currydressing,
basilicumdressing, honing-mosterdvinaigrette
Vanaf 4 personen
Vanaf 8 personen
Vanaf 12 personen
Warme sauzen

keuze uit 3 sausen
keuze uit 5 sausen
keuze uit 7 sausen
€ 2,00 p.p.

Peperroomsaus, Provençaalse saus, champignonsaus,
bearnaisesaus, Indische curry, sweet barbecue
Vanaf 4 personen
Vanaf 8 personen
Vanaf 12 personen

keuze uit 1 saus
keuze uit 2 sauzen
keuze uit 3 sauzen

Klassiek BBQ’en
met chef en bediening
Gewone barbecue

Extra salades?
Vul uw pakketten aan met gezonde seldersalade,
komkommersla met dille, bloemkool-broccolisalade,
geraspte knolselder, rodekoolsalade, mediterrane salade,
paddenstoelensalade, lentesalade, … Vraag naar de
mogelijkheden.

€ 7,90 p.p.

Vanaf 50 personen
+ 100 personen

vanaf 50 volwassenen
€ 25,00 p.p.
vraag uw offerte op maat

Barbecue: BBQ-worsten, chipolata’s, kipsaté, spekburgers,
premium steak op zijn geheel gebakken en versneden à la
minute, scampibrochetten
Groenten: gepofte aardappels, gemengde sla, wittekoolsalade,
rode bietsalade, kerstomaat-komkommermix, rode-uiringen,
gestoomde bloemkool en broccoli, geraspte wortelmix, taboulé,
aardappelsalade en Italiaanse pastasalade
Koude sauzen
Brood en kruidenboter

Barbecuefolder

Barbecue Lazy Sunday
Vanaf 25 personen 
Vanaf 35 personen 
+ 50 personen

vanaf 30 volwassenen
€ 45,00 p.p./€ 21,00 (-12 jaar)
€ 43,00 p.p./€ 21,00 (-12 jaar)
vraag uw offerte op maat

Zelf koken?
Vanaf 10 personen kunt u dit pakket bestellen voor € 35,00 p.p.
Minstens 7 dagen op voorhand bestellen!
Aperohapjes: gespiesde gehaktballetjes met dip, smokey
zalmblokjes met mieriksworteldip, vleesfakkel, bruschetta’s met
verse tomatenblokjes en oregano
Barbecue: scampibrochette, brazade van zalmfilet,
chipolatarolletje, spekburger, gemarineerde kipsaté,
lamskroontje, striploin van Agnus Beef op zijn geheel gebakken
en versneden à la minute

Barbecue Grill & Chill
Vanaf 30 personen 
Vanaf 40 personen 
+ 50 personen

vanaf 30 volwassenen
€ 38,00 p.p./€ 20,00 (-12 jaar)
€ 36,50 p.p./€ 20,00 (-12 jaar)
vraag uw offerte op maat

Zelf koken?
Vanaf 10 personen kunt u dit pakket bestellen voor € 30,00 p.p.
Minstens 7 dagen op voorhand bestellen!

Mini-dessertenbuffet A
3 mooie glaasjes met tiramisu, chocolademousse
en frambozenmousse

€ 6,00 p.p.

Barbecue: chipolatarolletje, spekburger, gemarineerde kipsaté,
gemarineerde kalkoenlapjes, scampibrochette, premium steak
op zijn geheel gebakken en versneden à la minute

Mini-dessertenbuffet B
4 mooie glaasjes met tiramisu, duo van chocolade,
crème brûlée/abrikoos, peer/karamel

€ 7,50 p.p.

Groenten: gepofte aardappels in de schil met grof zeezout,
gemengde sla, wittekoolsalade, Chinese salade, kerstomaatkomkommermix, rode-uiringen, gestoomde bloemkool en
broccoli, geraspte wortelmix, taboulé, aardappelsalade en
Italiaanse pastasalade, gekookte boontjes, rode bietsalad

Mini-dessertenbuffet tradition
Biscuit, chocolademousse, rijstpap,
passievruchtenbavarois, fruitsalade, tiramisu

Warme saus: op voorhand kiest u uit pepersaus,
champignonsaus, Provençaalse saus, sweet barbecue,
bearnaisesaus
Koude sauzen: cocktail, tartaar, barbecue, andalouse,
mangochutney, mayo en ketchup

Warme saus: op voorhand kiest u uit pepersaus,
champignonsaus, Provençaalse saus, sweet barbecue,
bearnaisesaus

Serial Griller barbecue

Broodbuffet en kruidenboter

Zuiderse barbecue
Vanaf 30 personen 
Vanaf 35 personen 
+ 50 personen

vanaf 30 volwassenen
€ 47,00 p.p./€ 23,00 (-12 jaar)
€ 45,00 p.p./€ 23,00 (-12 jaar)
vraag uw offerte op maat

Zelf koken?
Vanaf 10 personen kunt u dit pakket bestellen voor € 38,00 p.p.
Minstens 7 dagen op voorhand bestellen!
Aperohapjes: bruschetta’s van de barbecue met verse
tomatenblokjes en oregano, polpette (Italiaanse gehaktballetjes)
met zongedroogdetomatendip, Berloumi, kippenvleugeltjes piri-piri
Barbecue: op vel gebakken zeebaarsfilet, gamba’s, Italiaans
gekruide chipolata’s, Toscaans gemarineerde kipsaté, Duroc
burgers, krokant gebakken Chianina entrecte (absolute top uit
Italië), lamskroontjes
Groenten: gepofte aardappels in de schil met grof
zeezout, Italiaanse saladbar met rucola en Romeinse sla,
champignonsalade, mediterrane salade met komkommers,
kerstomaten, rode ui en olijfjes, geraspte wortelmix, tomaatcourgettesalade, zuiderse aardappelsalade en Italiaanse
pastasalade, taboulésalade met gegrilde groenten, linzensalade,
pasta rizoni en quinoasalade
Warme sauzen: BBQ-saus, pizzaola (ook lekker bij vis)
Koude sauzen: cocktail, tartaar, barbecue, andalouse, pesto,
mayo en ketchup
Italiaans broodbuffet

€ 6,00 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 5,00 p.p.
€ 5,00 p.p.
€ 5,00 p.p.
€ 4,00 p.p.

Aperohapjes: gespiesde gehaktballetjes met dip, smokey
zalmblokjes met mieriksworteldip, vleesfakkel

Groenten: gepofte aardappels in de schil met grof zeezout,
gemengde sla, wittekoolsalade, Chinese salade, kerstomaatkomkommermix, rode-uiringen, gestoomde bloemkool en
broccoli, geraspte wortelmix, taboulé, aardappelsalade en
Italiaanse pastasalade, gekookte boontjes, rode bietsalade

Koude sauzen: cocktail, tartaar, barbecue, andalouse,
mangochutney, mayo en ketchup

Tiramisu, chocolademousse en verse fruitsalade
in grote schepkommen
Roomijs met cantuccicrumble en lauwe chocoladesaus
Gegrilde ananas met roomijs en rood fruit
Banaan in papillotte (met rum) en chocolade en roomijs
Verse fruitsalade
Gegrilde watermeloen met Griekse yoghurt

Barbecues met bediening:
wat mag u verwachten?

Broodbuffet en kruidenboter

Vanaf 200 personen
vanaf € 10.00 p.p.
Barbecue voor uw vereniging, school of buurt? U wilt dat er
zoveel mogelijk mensen deelnemen, maar ook dat het lekker en
netjes verzorgd is? Dan is Groenhuis uw geknipte partner. Vraag
uw offerte op maat.
Uw organisatie staat in voor de voorverkoop en de bedeling van
bonnetjes
Basisdeelname

€ 8,00/€ 4,00 (-12 jaar)

Groenten, sausen, brood, bord, bestek en afwas
Op voorhand maakt u een keuze voor uw aanbod:
Hamburger
Kleine gemarineerde biefstuk
Kippensaté
Chipolataslang
Scampibrochette
Greenway veggie balletjesbrochette
Spareribs
Kalkoenlapje
BBQ-worst
Scampibrochette
Zalmbrochette 

€ 1,40
€ 2,50
€ 2,10
€ 1,80
€ 2,10
€ 2,30
€ 2,20
€ 2,00
€ 1,60
€ 2,10
€ 2,40

Eens iets anders?
Een Aziatische, Marokkaanse, Griekse of Latijns-Amerikaanse
BBQ? Of wilt u uw gasten verrassen met seizoensproducten zoals
asperges of mosselen op de barbecue? Vraag uw offerte op maat.

Voedselintolerantie of -allergie?
Informeer bij uw bestelling naar de gebruikte
ingrediënten en hun allergenen.

€ 10,50 p.p.

Wij brengen alles mee:
- Barbecuetoestellen en benodigdheden om te bakken
- Tentjes om onder te bakken bij slecht weer
- Buffettafels
- Lang, zwart tafellinnen en zwarte kledij voor onze medewerkers
- Eventueel zwarte tenten om de buffettafels onder te zetten
- Bain-maries om het gebakken vlees warm te houden
- Ruim voldoende bestek en grote borden
- Een grote vuilnisemmer
Bij meer dan 50 personen zetten wij - voor een vlotte verloop van
de bediening - het buffet zo dat uw gasten aan 2 kanten van
hetzelfde buffet kunnen aanschuiven. We voorzien dat uw gasten
à volonté kunnen eten. Naarmate de barbecue vordert en blijkt
dat velen al voldaan zijn, ruimen wij de borden af.
Propere borden en bestek voorzien we altijd op het buffet.
Na het opstellen van de desserten vertrekken wij.
Wij spreken op voorhand af wanneer we ons materiaal komen
ophalen. Onze medewerkers blijven 3 uur, opbouw inbegrepen.
Hebt u extra uren bediening nodig, omdat de gasten
bijvoorbeeld te laat aankwamen? Dat kan: u betaalt dan 30 euro
per medewerker, per uur. Dit is ook het bedrag dat u betaalt
als u extra uren bediening wilt om bijvoorbeeld uw dranken te
serveren. Soms komen wij de tenten, barbecues en buffettafels
eerder op de dag opstellen, om later pas terug te komen voor
het eigenlijke feest. Het opstellen en afbreken van uw feest kan
afhangen van de afstand die wij moeten afleggen en de drukte
van het moment. We spreken dit op voorhand af.
Verplaatsingskosten:
Tot 20 km
+20 km
+50 km
+80km
+80 personen

geen verplaatsingskosten
€ 25
€ 50
€ 75
geen verplaatsingkosten

Liersesteenweg 128d - 2220 Heist o/d Berg
Tel 015 22 05 05 - Fax 015 22 39 85
info@verswinkel.be - www.verswinkel.be
www.facebook.com/groenhuis.verswinkel

Groenhuis bvba is niet verantwoordelijk voor mogelijke drukfouten. Deze folder vervangt alle voorgaande barbecuefolders.

Speciaal BBQ’en
met chef en bediening

Desserten

