BARBECUES

“Het bbq’en mag u natuurlijk zelf doen op
onze machtig gave supersmoker"
BBQ “Grillen & Chillen”
Voor de levensgenieters die van lekker eten houden!
Saté van varkenshaas
Biefstukspies & Scampispies
Hamburger “van ’t Duroc varken & rund”
Rib-eye & Dubbele lamskotelet
Pastasalade & Rundvleessalade
Frisse rauwkostsalade
Knoflook-, Whiskey- en BBQ-saus
Satésaus
Vers gebakken broodbuﬀet
Kruidenboter & Tapenade
Italiaanse ijskar met 2 smaken ijs
Prijs per persoon € 35,00

PANNENKOEK
SMUL BUFFET
Wij ser veren onbeperkt vers gebakken
naturel pannenkoeken aan tafel. Deze
kunt u dan beleggen met diverse
lekkernijen van het buffet.
Warme lekkernijen:
Spek, champignons en uitjes
Kipsatéstukjes in pittige pindasaus
Oud Hollandse compote

Dat wordt smullen!
3 Stokjes kipsaté
Varkensfiletlapje
Shaslick & Hamburger
Barbecueworst
Huzarensalade
3 sausjes & Satésaus
Stokbrood & Kruidenboter
Prijs per persoon € 26,50

Natuurlijk zijn er nog veel meer opties,
zoals een partypan, slingerbarbecue
of aanpassing van het vleespakket.
Vraag gerust naar al onze
mogelijkheden.

We hebben diverse mogelijkheden voor
zowel kleine als grote partijen. Zoals
bruiloften, trouwlocatie, koffietafels,
kraamfeesten, recepties, verjaardagen,
enz. Voor alle arrangementen geldt een
minimum van 20 volwassen gasten.
Maakt u gerust een afspraak om eens
kennis te maken en al uw wensen en
ideeën door te spreken.

Warme kersen
Koude Lekkernijen:
Stroop / Poedersuiker / Confituren
Seizoensvulling
Ham / Kaas / Verse ananas

BBQ “Hete Kolen”

PANNENKOEKHUIS
HET LINGEBOSCH

Incl. ijskar met Italiaans € 20,00 p.p.
Kinderen tot 12 jaar 50%
Buﬀet is o.a.uit te breiden met soep
naar keuze vanaf € 2,75 p.p.
-Shoarma, pulled pork of chicken etc.

Kleine greep uit ons lekkers:
Boerencake
Petit Four - Petit Four handgemaakt
Gesorteerd gebak
Bonbon - Handgemaakte bonbon
Worstenbroodje - Saucijzenbroodje
Stokbrood kruidenboter
Puntzakje broodje kipsaté - Puntzak oerfriet
Huisgemaakt mini broodje hamburger

Drankenarrangement
Lingebosch
Onbeperkt: koﬃe / thee, frisdranken,
vruchtensappen,
bier van ‘t vat (Estaminet Palm),
alcoholvrij bier (Palm green), jonge jenever,
rum, rode / witte huiswijn, rosé, sherry, port
Prijzen per persoon:
Drie uur € 19,50
Vier uur € 23,75
Vijf uur € 26,50
Elk half uur extra € 2,95
Kinderen tot 12 jaar 50%

Wij schenken onze vaste wijnen & dranken,
onbeperkt en doorlopend uit bovenstaand
arrangement volgens het principe glas
leeg- glas vol. Er kan ook aan de bar een
drankje gehaald worden indien gewensd.
Consumpties op basis van nacalculatie is
ook mogelijk

BITTERGARNITUUR
BOURGONDISCH BUFFET

Koude boerenplaat met grof

gesneden worst- en kaas
soorten €0,65
Bittergarnituur luxe
“iedere ronde andere schaal” € 0,85
De Bourgondiër € 0,85
Koud luxe vanaf € 1,25
Warm luxe vanaf € 1,50

“Dat wordt puur genieten”
Soepketel
Goed gevulde
tomatensoep
Koud buﬀet
Vers gebakken grote
broden

Vers fruitsalade
Warme gerechten
Haasjes van ’t varken in
truﬀelsaus
Romige
aardappelgratin
gegratineerd met
oude brie
Kipspiesen met
pittige pindasaus
Witte rijst met
kruiden
Oerhammetjes met
honing chilisaus
Sperzieboontjes met
gebakken spekjes
Italiaanse ijskar met 2 smaken ijs
Prijs per persoon € 35,00
Kinderen tot 12 jaar 50%

Soepketel
Oma’s groentesoep
Koud buﬀet

Kruidenboter

Smeuïge
rundvleessalade

Visplank

“Wat de boer niet kent, dat eet hij niet zegt men
vaak. Vandaar dat dit buffet bestaat uit een aantal
smakelijke gerechten waar de boer vast en zeker
gelukkig van wordt”

Vers gebakken brood

Boter & Smeersels

Carpaccio van ’t rund

BOEREN BUFFET

PANNENKOEKHAPJES
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POFFERTJESHAPJES
Wilt u originele hapjes op
uw feest? Denk dan eens aan een
pannenkoek/poﬀer garnituur
Prijzen en mogelijkheden
in overleg

Rauwkostsalade
Grove aardappelsalade
Boeren koude plaat met grof
gesneden vleeswaren
Warme gerechten
Gebakken aardappels met
spekjes en ui
Romige aardappelpuree
Broccoli met kaassaus
Huisgemaakte

DIVERSE o.a.

gehaktballetjes in pittige jus

Luxe gemengde zoute &
kaas koekjes

Schnitzels van ‘t varken

Chips diverse soorten

Prijs per persoon € 29,50

Gemengde nootjes

Kinderen tot 12 jaar 50%

Dijtjes van de kip

Ongebrande noten

Uitbreiding of aanpassing van de

Gezouten pinda’s

buffetten mogelijk

