












































Onze vlees- en visgerechten worden door onze BBQ Chef-Kok “persoonlijk en in het zicht” 
van de gasten op de houtskool gestookte BBQ’s gegrilld. Jullie kunnen kiezen uit de volgen-
de BBQ’s (vanaf 25 pers.): 

Beach BBQ Standaard    € 24,50 p.p.
• Merguez worstjes - Marokkaans, kwaliteit en heerlijk gekruid met o.a. komijn
• Spareribs - gemarineerd met limoen, gember, knoflook en ketjap
• Saté van kippendijtjes - gemarineerde en vol gemarmerd dijenvlees 
• Kippenpoot - malse drumstick in smaakvolle marinade
• Runderhamburger - mild gekruid biologisch rundvlees met een stevige bite

Beach BBQ Deluxe    € 28,50 p.p.
• Saté van kippendijtjes - gemarineerde en vol gemarmerd dijenvlees 
• Runderhamburger - mild gekruid biologisch rundvlees met een stevige bite
• Procureur - nekstuk van Varken, mals en sappig (zoals karbonade van het bot)
• Bavette - malse delicatesse (flanksteak) van het rund
• Zalmforel - “smoked en steamed” van de grill met citroen en venkel

Beach BBQ van de Chef   € 34,50 p.p.
• Saté van kippendijtjes - gemarineerde en vol gemarmerd dijenvlees 
• Runderhamburger - mild gekruid biologisch rundvlees met een stevige bite
• Procureur - nekstuk van Varken, mals en sappig (zoals karbonade van het bot)
• Bavette - malse delicatesse (flanksteak) van het rund
• Zalmforel - “smoked en steamed” van de grill met citroen en venkel
• Tonijn - geschroeide Blue Finn, mals en rosé vanbinnen
• Tijger Gamba’s - spies in eigen schaal gerookt en afgemaakt met citroen

Al onze BBQ-menu’s zijn inclusief de volgende bijgerechten, gepresenteerd in buffetvorm.
 
• Mediterraanse salade - tomaat en mozzarella
• Tonijnsalade - geheim recept van de chef
• Couscous salade - op Marokkaanse wijze bereid “ras el hanout”
• Gemarineerde champignons - olie, pesto en knoflook
• Groene salade - met een frisse zomerse dressing
• Pastasalade - met rucola, cashewnoten, mozzarella en aceto balsamico
• Tafelbrood - met smeersels 
• Friet met mayonaise

Uiteraard hebben wij voor gasten die vegetarisch zijn een heerlijk alternatief: wij hebben hiervoor 
geselecteerd:

• Vega burger
• Vega worstjes
• Vega saté
• Gemarineerde Tofu met shiitake paddenstoelen spies
• Maiskolf




































