GEVOGELTE EN KONIJN

BARBECUEFOLDER

Voor een geslaagd tuinfeest met veel variatie!

Door de aangepaste portie van deze barbecuegerechten kunt u een 6-tal bereidingen
presenteren aan uw gasten. Stel zelf uw
assortiment samen, door ons piekfijn afgewerkt.
Deze bereidingen zijn per minimum 4 stuks te
bestellen en ook in gewone porties verkrijgbaar
(prijs per kg).
Gelieve 4 dagen op voorhand te bestellen.

AFHALINGEN OP ZONDAG MOGELIJK
APERTIEFHAPJES

Gazpacho van coeur du bœuf tomaat met
gegrilde scampi (min. 10 pers)

2.00€/pp

Kipmedaillon met salie

2.20€/st

Voorgegaard & gemarineerd kippenboutje
(+/- 120gr)

1.65€/st

Mexican wave (kipfilet met gedroogde ham 2.40€/st
en pittige salsa)
Kip op stok (kipfilet met groene kruidenmarinade in spek gewikkeld)

2.30€/st

Spiesje van gemarineerde kalkoenfilet
en ananas

2.00€/st

Spiesje van kipfilet met curry en banaan
in spek

2.20€/st

Thaïse kipsaté

2.00€/st

Eendensteak met honingmarinade en
verse tijm

3.30€/st

Spiesje van eendenfilet met verse mango

3.30€/st

Gemarineerde kipfilet

1.60€/st

Kippenchipolata met tuinkruiden

1.60€/st

Kippenworst

1.60€/st

BBQ wings

0.70€/st

Spiesje met 2 pruimpjes met spek en
gruyèrehartje

2.50€/st

Brochette van konijnenfilet met
honing/citroen marinade

3.50€/st

Scampi in spekjasje

2.00€/st

Duivelstaartje (pittige kippenworstje)

1.50€/st

Witte worst in spekjasje

1.75€/st

Champignonhoedje met spek en boursin

2.20€/st Entrecôte van brasvarken (dikke snede
van de rug met speklaagje en heerlijke
2.50€/st kruiding)

20.60€/kg

Tomahawk van brasvarken (dubbele
2.50€/st ribkotelet met lang beentje en heerlijke
kruiding)
2.90€/st Provençaalse barbecueworst

18.20€/kg

Mini kalkoensaté met Bombay curry
dipsausje
Mini wrap met gerookte zalm rucola sla,
geitenkaas en honing (per 8 st)
Zalmspiesje met citroenpeper

VISGERECHTEN

Spiesje van gemarineerde scampi
Papilotte van zalm met fijne groentjes en
kruidenboter
Papilotte van zeebaars met venkel en
verse kruiden
Visbrochette

EXTRA’S

Spies met gemarineerde calamares
Geurloze aanmaakblokjes
en houtskool beschikbaar in de winkel.

VARKENSVLEES

1.10€/st

Jalapeño / habanero bbq worst

1.20€/st

3.30€/st Breugelworst (heerlijke braadworst
omwikkeld met een sneedje zuiders spek)
7.90€/st
Chipolata

1.20€/st
1.20€/st

9.70€/st Grillham van het huis met honing mosterd- 2.30€/st
marinade (sappige, huisbereide nootham
ingestreken met honing & mosterd, lekker als
4.10€/st hapje in stukjes)
2.20€/st
2.65€/st Mignonette spies van brasvarken
met mosterd
Gemarineerde brochette met spek en
witte worst

1.90€/st

Spiesje met tournedos van varkenshaas

2.30€/st

Gemarineerd ribbetje +/- 150gr

1.40€/st

Mexicaanse ribbetjes met chipotle/honing
marinade
Spekfakkel (reepje vers spek, op stokje
gerold, gemarineerd en gekruid)
Gemarineerd varkensoestertje gevuld met
gedroogde tomaat, mozzarella en verse salie

1.40€/st GROENTEN, SAUZEN, PASTA EN RIJSTGERECHTEN
Mooi assortiment koude groenten o.a.
4.75€/pp
1.80€/st gepelde tomaat met mozzarellablokjes,
knolseldersalade, wortelsla, komkommer,
koolsla en frisse aardappelsla met bosuitjes.
3.15€/st 4 sausjes en vinaigrette

Gelakt, traag gegaard buikspek van
brasvarken

2.30€/st

Barbecue pasta salade met knapperige
groentjes, ananas en curry

13.50€/kg

Gekruide witte pens

1.20€/st

Frisse koolsla (knapperige kool met
appelen wortel)

16.60€/kg

Witte pens met kaas en spek

1.60€/st

Quinoasalade met kerstomaat,
pistachepittenen olijven

28.00€/kg

Quinoasalade met gegrilde bloemkool
en feta

19.50€/kg

RUND- EN KALFSVLEES

Entrecôte burger met Flandrien rouge kaas
(+ brioche hamburger bun, garnituur,
saus & zakje)

4.50€/st

Gemarineerde rundsbrochette
(Chateaubriand!)

2.30€/st

Baskische rijstsalade met calamar
en chorizo

23.50€/kg

Steak maison (botermalse, gemarineerde
biefstuk van Wit Blauw rund)

2.20€/st

Cous cous salade met kikkererwten,
komkommer en kerstomaat

16.15€/kg

Luikse salade met gebakken
krielaardappelen, boontjes en tomaat

15.40€/kg

Bloemkool-radijssla

13.85€/kg

Provencaalse saus, boordevol zuiderse
groenten (warm of koud)

13.00€/kg

Côte à l'os Wit Blauw rund 2 weken
droog gerijpt

AANRADER

Spiesje van kalfsvlees met
Italiaanse kruiden

25.50€/kg
3.10€/st

Droog gerijpte entrecôte of côte à l’os
(3 à 4 weken) van Franse Blonde d’Aquitaine,
Limousin; Oostenrijkse Simmental; Schotse
Black angus aberdeen, Spaanse Rubia Gallega, …
Vraag naar het beschikbare afgerijpte
assortiment!

LAMSVLEES

Griekse salade (orzo, tomaatjes, kom17.75€/kg
kommer, feta kaas en olijven met vinaigrette

Aardappel in de pel met kruidenboter of
heksenkaas

2.25€/st

Hasselback potato

2.25€/st

Pasta salade (pasta, tomaatjes, komkommer,ham en tomatendressing)

18.65€/kg

Light salade met gegrilde kalkoen en
gedroogde tomaat / yoghurtdressing

19.35€/kg

Gemarineerde lamsboutsnede

5.50€/st Tenerife salade met curryrijst, gebakken
kipfilet, garnalen, ananas & tomaat
3.30€/st
Pasta met proscuitto, rucola en
3.30€/st parmesaankrullen

Spiesje van lamsvlees

4.00€/st

Lamsmergueze

2.00€/st

Gemarineerd lamskoteletje

Berberspiesje (3 pittig gekruide lamsgehaktballetjes op spiesje)

VEGGIE

Spies van berloumi kaas met verse ananas
en paprika (120 gr)
Quinoa burger met porto bello
Groentespies, heerlijke verse aubergine,
paprika, courgette, champignons,
kerstomaat en ui

DESSERTS

Papillotte van banaan, citrus en rum met
2.40€/st vanilleroomijs
Vruchtensla met vanilleroomijs en
frambozencoulis
3.50€/st

5.15€/2 st
2.65€/st

WIJNTJES

Gemarineerd lamskroontje

16.00€/kg
20.75€/kg

4.00€/pp
6.50€/pp

Lekkere kwalitatieve wijntjes, wit, rozé en
rood, beschikbaar in de winkel.
Voor uw ideale keuze, vraag ons gerust
inlichtingen. Wij helpen u graag.

BARBECUE PAKKETTEN
BARBECUEPAKKET ‘FAMILY’

Keuzestress? Wij stelden voor u 3 pakketten
samen, compleet met sides en sausjes op basis van
onze lekkerste en populairste bbq gerechten.
Gemakkelijk toch?

15€/pp

BBQ wings

BARBECUEPAKKET ‘FOODY’

27€/pp

Gazpacho van coeur du bœuf tomaat met
gegrilde scampi

Spiesje van gemarineerde scampi

Papilotte van zeebaars met venkel en verse
kruiden

Provençaalse barbecueworst
Entrecôte van brasvarken

Grillham van het huis met honing
mosterdmarinade

Gemarineerde ribbetjes
SIDES
Aardappelsalade, barbecue pasta salade met
knapperige groentjes, ananas en curry, koolsla
SAUZEN
Sweet chili dipsaus, barbecuesaus

BARBECUEPAKKET ‘FRIENDS’

2 weken gerijpte côte à l’os Wit Blauw
Keuze uit meerdere rundrassen met langere
rijping, volgens beschikbaarheid
(mits supplement)
SIDES
Hasselback potato’s, salade met geroosterde
paprika, komkommer en zoete ui, salade van
kleurrijke kerstomaten en mozzarella met
pestodressing.

20€/pp

SAUZEN
Tuinkruiden dipsaus, béarnaise

Zalmspiesje met citroenpeper
Witte pens met kaas en spek
Gelakt, traag gegaard buikspek van brasvarken
Thaïse kipsaté
Entrecôte burger met Jalapeño en Flandrien
rouge (+ hamburgerbroodje, garnituur & saus)
SIDES
Aardappel in de pel met heksenkaas, cous cous
salade met kikkererwten, komkommer en
kerstomaat, bloemkool-radijssla
SAUZEN
Sriracha dip saus, hamburgersaus
& barbecuesaus

Deze barbecuefolder vervangt alle voorgaande.
Decroos food boutique, Frenchlaan 10 8900 Ieper
057/ 36 46 56 www.decroosfoodboutique.be

