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Barbecuebuffetten 

 

Barbecue Beusink 1:           €   6,15 p.p. 

 

Een Barbecue Beusink 1 is inclusief versgebakken stokbrood, kruidenboter en  

sauzen (barbecue-, knoflook-, cocktail- en satésaus). 

 

Dit barbecuebuffet bestaat uit 2 stukken vlees per persoon: 

• Barbecueworst (+ broodje) 

• Hamburger – 100% rundvlees (+ broodje) 

 

Als eventuele aanvulling kunt u kiezen uit de volgende soorten vlees: 

• Kipfilet           €   1,80 

• Sateetje (kip of varken)         €   2,00 

• Speklapje          €   1,80 

• Drumstick          €   1,55 

• Karbonade met bot (procureursteak)       €   2,15 

• Karbonade zonder bot (varkensfiletsteak of rib/haas)      €   2,60 

 

Als eventuele aanvulling kunt u kiezen uit de volgende soorten salades: 

• Rauwkostsalade (100 gram)        €   1,15 

• Rundvleessalade (250 gram)        €   2,60 

• Scharreleisalade (250 gram)         €   2,85 

 

 

Barbecue Beusink 2:          € 12,50 p.p. 

 

Een Barbecue Beusink 2 is inclusief versgebakken stokbrood, kruidenboter en  

sauzen (barbecue-, knoflook-, cocktail- en satésaus). 

 

Dit barbecuebuffet bestaat uit 4 stukken vlees per persoon: 

• Barbecueworst 

• Kipsaté – hand geregen 

• Gekruide speklap 

• Hamburger – 100% rundvlees 

 

Dit Barbecuebuffet wordt compleet gemaakt met de volgende salades: 

• Rundvlees- en/of huzarensalade 

• Rauwkostsalade 
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Barbecue Beusink 3:           € 14,50 p.p. 

 

Een Barbecue Beusink 3 is inclusief versgebakken stokbrood, kruidenboter en  

sauzen (zigeuner-, knoflook- en satésaus). 

 

Dit barbecuebuffet bestaat uit 4 stukken vlees per persoon: 

• Hamburger – 100% rundvlees 

• Varkensfiletsteak 

• Stroganoffsteak 

• Kipfilet 

 

Dit Barbecuebuffet wordt compleet gemaakt met de volgende salades: 

• Huzarensalade 

• Scharreleisalade 

• Aardappelsalade 

• Twee soorten rauwkostsalade 

 

 

Barbecue Beusink 4:          € 15,50 p.p. 

 

Een Barbecue Beusink 4 is inclusief versgebakken stokbrood, kruidenboter en  

sauzen (zigeuner-, knoflook- en cocktailsaus). 

 

Dit barbecuebuffet bestaat uit 4 stukken vlees per persoon, die wij verdelen over de volgende soorten: 

• Hamburger – 100% rundvlees 

• Varkensfiletsteak 

• Stroganoffsteak 

• Varkens- of kipsaté 

• Gekruide speklap 

• Barbecueworst 

 

Dit Barbecuebuffet wordt compleet gemaakt met de volgende salades: 

• Huzarensalade 

• Rundvleessalade 

• Aardappelsalade 

• Toscaanse pastasalade 

• Twee soorten rauwkostsalade 
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Barbecue Beusink 5:          € 18,00 p.p. 

 

Een Barbecue Beusink 5 is inclusief versgebakken stokbrood, kruidenboter en  

sauzen (zigeuner-, knoflook- en satésaus). 

 

Dit barbecuebuffet bestaat uit 5 stukken vlees per persoon: 

• Kipfilet gekruid 

• Souvlakisteak 

• Stroganoffsteak 

• Kipsaté 

• Shaslick 

 

Als eventuele aanvulling kunt u kiezen uit de volgende soorten vlees: 

• Biefstukje        meerprijs €   3,60 p.p. 

• Biefstukspies        meerprijs €   1,80 p.p. 

 

Dit Barbecuebuffet wordt compleet gemaakt met de volgende salades: 

• Huzarensalade en/of rundvleessalade 

• Zalmsalade 

• Aardappelsalade met zal en spek 

• Toscaanse pastasalade 

• Drie soorten rauwkostsalade 
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Vragen en antwoorden 

 

Waarop zijn de prijzen gebaseerd? 

De barbecueprijzen zijn per persoon; vanaf 15 personen. 
 
Is de gasbarbecue inbegrepen? 
De gasbarbecue, gas en schoonmaakkosten zijn inbegrepen. 

 

Vegetariërs? 

Vlees kan altijd in overleg gewijzigd worden, bijvoorbeeld geen varken, maar kip of rund.  

Vegetariërs kunnen uit dezelfde lijst kiezen, we doen dan geen vlees, maar een vervanger. 

 

Hoe laat wordt de barbecue bezorgd? 

De barbecue wordt tussen 17.30 en 18.30 uur in uw geboekte groepsaccommodatie aangeleverd. 

Afwijkende tijden zijn in overleg mogelijk. 

 

Wanneer dient u uiterlijk te bestellen? 

Bestellingen worden verwerkt tot uiterlijk 5 werkdagen voor uw verblijf. 

 

Is catering van derden toegestaan? 

Catering en/of aanvullingen van derden hierop zijn niet toegestaan. 

 

 

Gewijzigd: 30-04-2019                                                                                  Prijswijzigingen voorbehouden. 


