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Barbecue    
 

Onze barbecue formule’s : 
(vanaf 20 personen) 

 

Hoe werken wij?  

In al onze pakketten is een groentebuffet, gebakken aardappeltjes, sausjes en broodjes  

inbegrepen. 

Wij komen ongeveer een uurtje voor u aan tafel wil gaan ter plaatse. Terwijl onze kolen 

op temperatuur komen zetten wij het buffet klaar. Als de kolen mooi wit zien, bakken we 

het vlees dat daarna op het buffet in warmhoudbakken word bewaard. 

 

Mixed Grill (onze topper)      € 18,00 per persoon 
 

Een Mix van oa. BBQworst, kipfilet, saté, salsaburger, spareribs, scampibrochette, 

chipolatta, gekruid spek, biefstuk, kippendrumstick… (totaal van min 4 stuks pp) 

Afhankelijk van het seizoen en het aanbod kan de samenstelling van het BBQ pakket 

variëren. 

 

Lazy Sunday barbecue      € 22,00 per persoon 
 

Gemarineerde kippenfilet, varkensbrochette, scampibrochette, gemarineerde biefstuk, 

vispapillote 

 

Luxe barbecuepakket      € 26,00 per persoon 
 

Sint Jacobsvrucht met gedroogde italiaanse ham, mixedgrill brochette (oa. Merguez, rund, 

spek, kalkoen,..) toscaansenvlopje met zongedroogde tomaat en mozzarella, entrecote. 

 

Budget mixed grill   (vanaf minimum 40 personen)   €15,00 per persoon 
 

Een Mix van oa. BBQworst, kipfilet, saté, hamburger, chipolatta,  merguez, gekruid spek, 

kippendrumstick … (totaal van min 3 stuks pp) 

Tomaat, komkommer, geraspte wortel, aardappelsalade, pasta salade, gemengde sla, 

mayonaise, cocktailsaus, ketchup, broodjes en botertjes. 

Afhankelijk van het seizoen en het aanbod kan de samenstelling van het BBQ pakket 

variëren. 

 

Extra’s  (vanaf  minimum 10 personen) 

Gegrilde warme groentjes      €   2,00 pp 

Ratatouille          €   1,50 pp 

Vispapillote         €   3,00 pp 



Koude buffetten  (vanaf 10 personen) 
 

Standaard koud buffet     €  17,00 per persoon 
 
Trostomaat met zeevruchten, geroosterd kippebilletje, meloen met gedroogde hesp, traag 

gegaard gebraad , scampi kip slaatje , huisbereide zalm, groentebuffetje, aardappelsalade, 

zuiderse pastasalade, sausjes, broodjes. 

 

Retro buffet       €  19,00 per persoon 
 
Tomaat met noordzee garnaal, geroosterd kippebilletje, gevuld eitje, halve perzik met 

tonijn, gebraad, Roze garnalen cocktail, huisbereide zalm, ham rolletje met asperge (vers 

tijdens het seizoen), groentebuffetje, aardappelsalade, sausjes, broodjes. 

 

Vissersbuffet      € 21,00 per persoon 
 

Trostomaat met Noordzee garnalen, vissalade, haring in zachte curry, gerookte visplank, 

gamba's met looksausje, gravad lax , huisbereide zalm, zeevruchten cocktail, 

groentebuffetje, aardappelsalade, zuiderse pastasalade, sausjes, broodjes. 

 

Koud buffet “de luxe”     €23,00 per persoon 

 
Trostomaat met Noordzee garnaal, scampi-kip salade, rosbief en gebraad  

meloen met gedroogde hesp, gerookte visplank, huisbereide zalm, gravadlax, haring in 

zachte curry, kippendrumsticks, groentebuffetje, aardappelsalade, zuiderse pastasalade, 

sausjes, broodjes. 

 

Budget Koud buffet  (vanaf 40 personen) €15,00 per persoon 

 
Traag gegaard gebraad, kippenbilletje, roze garnalen cocktail, huisbereide zalm, Halve 

perzik met tonijn, aardappelsalade, tomaten, komkommer, geraspte wortelen,  

seizoensgroenteslaatje, gemengde sla, mayonaise, cocktailsaus, tartaar, broodjes en 

botertjes. 
 

Terug in ons assortiment:  
 

Kaasschotel : (vanaf 8 personen) 

een mooi assortiment belgische en franse kazen met vers-, gedroogd fruit en noten 

mengeling. 

Maaltijd : +/-  280 gr pp  € 11.00 per persoon 

Dessert:    +/- 150 gr pp  €  9.00  per persoon 

Begeleidend broodjes buffet:  €  2,50   per persoon 



Breughel buffetten  (vanaf 10 personen) 

 
Standaard Breughel buffet     €  19,00 per persoon 

 
Witte en zwarte pens met appelmoes, paté met uienconfituur, boerenkop met 

mosterd, platte kaas met radijsjes, frikadellen met kriekskes, gemarineerd 

ovenspek, kippenboutjes, boerenomelet , groentebuffetje, broodjes en rijstpap 

 

Breughel buffet “Royal”     € 22,00 per persoon 

 
Witte en zwarte pens met appelmoes, paté met uienconfituur, boerenkop met 

mosterd, platte kaas met radijsjes, frikadellen met kriekskes, huisbereide vissalade, 

tijgergarnalen in looksaus, gemarineerd ovenspek, kippenboutjes, boerenomelet , 

groentebuffetje, broodjes, rijstpap en kaasbuffetje 

 

Breughel buffet “de luxe”     €25,00 per persoon 
 

Witte en zwarte pens met appelmoes, paté met uienconfituur, boeren kop met 

mosterd, platte kaas met radijsjes, frikadellen met kriekskes, gerookte visplank, 

droge worstjes, huisbereide vissalade, tijgergarnalen in looksaus, zacht gegaard 

varkensruggetjes, gemarineerd ovenspek, kippenboutjes, boerenomelet , 

groentebuffetje, broodjes, rijstpap en kaasbuffetje. 

 

Extra’s  kan bij al onze buffeten genomen worden (vanaf 10 personen) 

 
Paling in het groen     € 35,00 per kg 

Half babykreeftje “Bellevue”  € 13,00 per persoon 

Gravadlax     €   2,00 per persoon 

Rog in ‘t zuur     €   2,00 per persoon 

Pekelharing     €   1,50 per persoon 

Erwtensoep     €   2,00 per persoon 



Koud - warm buffet  (vanaf 10 personen) 

 
Standaard koud- warm buffet   €  19,00 per persoon 
 

Koud: Huisbereide zalm, zuiderse pasta met scampi, tomaat met garnaal 

Warm: Visserspotje, rundsstoofpotje, gebakken aardappeltjes. 

Broodjes, sausjes en groentenbuffetje 

 

Retro koud- warm buffet    €  21,00 per persoon 
 

Koud: Huisbereide zalm, perzik gevuld met tonijn, tomaat met garnaaltjes, roze 

garnalen cocktail, balletjes met kriekjes 

Warm: Tong in madeirasaus, vol au vent, stoofvlees en puree aardappeltjes 

Broodjes, sausjes en groentenbuffetje 

 

Zuiders koud - warm buffet    € 23,00 per persoon 

 
Koud: Salade Caprese (tomaat mozzarella), rundscarpacio met raketsla en 

parmezaan, Griekse salade, huisbereide tortilla,  

Warm:  Paëlla, pasta met zeevruchtjes in basilicumroomsausje,  albondigas 

(pikante balletjes in tomatensaus), patatas bravas. 

Broodjes, sausje en groentenbuffetje. 

 

koud - warm buffet “ de wereld rond”  €24,00 per persoon 

 
Koud: Zuiderse pasta uit Italie, Libanese tabouleh, Griekse salade, Belgische 

boerenomelet  

Warm:  Spaanse paëlla, Thaise kip in rode curry met noedels, Chinese nasi goreng 

met scampi, Mexicaanse chili con carne 

Broodjes, sausje en groentenbuffetje. 

 

koud - warm buffet “’t Zilte Genoegen”   €29,00 per persoon 

 
Koud: Tomaat met grijze garnaaltjes, slaatje van scampi en kip, huisbereide zalm, 

rundscarpacio. 

Warm:  Vispannetje ‘t Zilte Genoegen”, rundsvlees Thai green curry, 

varkenshaasje met gegrilde groentjes, Toscaanse kippenblokjes, gebakken rijst,  

gebakken krieltjes. 

Broodjes, sausje en groentenbuffetje. 

 
 



Afhaal traiteur gerechten (vanaf 10 personen) 

 
Koud: 

 
Gerookte eendenborst met mango      € 6,20 pp 

Zuiders pastasalade met scampi      € 9,00 /kg 

Slaatjes met scampi en kip       € 5,80 pp 

Huisbereide verse zalm “belle vue”     € 6,90 pp 

Runds carpacio, rucola en parmezaan     € 6,80 pp 

Meloen met gedroogde Italiaanse ham     € 5,20 pp 

Tomaat met grijze garnaaltjes (2 stuks)     € 8,60 pp 

Cocktail van  zeevruchtjes        € 7,60 pp 

Halve kreeft “belle vue”           dagprijs (+/- € 22,00 pp) 

Seizoens paté met uienconfijt      € 6,80 pp 

Gerookte visschotel        € 8,80 pp 

 

Warm:  
 
Scampi look room HG       €     7,80 pp 

Scampi look room  VG       €     5,80 pp 

Scampi in kreeftensausje  HG      €     8,80 pp 

Scampi in kreeftensausje  VG      €     6,80 pp 

Paëlla           €   12,00 pp 

Kippenblokjes in curryroom      €   16,00 /kg 

Kippenblokjes Thai green curry      €   16,00 /kg 

Varkensblokjes Thai red curry      €   16,00 /kg 

Vispannetje “’t ziltegenoegen”      €   24,00 /kg 

Zalmfilet “ Veggie & More”      €   24,00 /kg 

Varkenshaasje in mosterdsausje      €   21,00 /kg 

Tong in Madeira saus        €   21,00 /kg 

Vol au vent         €   12,00 /kg 

Stoofvlees         €   12,00 /kg 

Hongaarse Goulash        €   17,00 /kg 

Spaghettisaus         €   12,00 /kg 

Gebakken krielaardappeltjes      €     9,00 /kg 

Gebakken rijst         €     9,00 /kg 

Paling in het groen        €   35,00 /kg 

Balletjes in tomatensaus       €   12,00 /kg 

Gentse Waterzooi        €   14,00 /kg 



 
Sauzen      
 
Archiducsaus        € 6,00 / liter 

Peperroomsaus       € 6,00 / liter 

Provençaalse saus       € 6,00 / liter 

Jagersaus        € 6,00 / liter 

Mosterdsaus        € 6,00 / liter 

Roquefortsaus        € 6,00 / liter 

 

 

Diversen (vanaf 10 personen) 

 
Gegrilde groentjes       € 5,00 / pp 

 

Buffetje van koude groentjes voor bij fondue of gourmet 

(oa. worteltjes, komkommer, tomaat, sla, slaatje van tuingroentjes, koude 

aardappeltjes, zuiderse pasta en sausjes)    € 8,00 / pp 

 

Groentebuffet voor bij barbecue :  

( O.a.: Tomatensalade, aardappelsalade, kokommersalade, geraspte wortelen, 

tuingroentjessalade, zuiderse pastasalade, gemengde sla, rijstsalade,broodjeskorf, 

botertjes, gegrilde krielaardappeltjes, sausjes) 

          €  9,50 / pp 

 

Aangezien wij met dagverse producten werken kunnen de ingredienten van onze 

gerechten lichtjes variëren naargelang het vers aanbod en de inspiratie van de chef. 

 

 



EAT 

      DRINK 

  MAN 

       WOMAN 

Inbegrepen 
 

• Installatie en gebruik van onze materialen, nodig voor een 

vlot verloop van uw feest. 

• Graag krijgen wij onze materialen afgewassen terug.   

• Binnen een straal van +/- 15 km rekenen wij geen 

verplaatsingskosten voor de levering. 

• In al onze prijzen zit 6% btw inbegrepen. 

• Alle prijzen zijn zonder bediening. Hiervoor maken wij u 

graag een aangepaste offerte. 

 

Mochten er eventueel nog andere wensen of vragen zijn laat het ons 

weten, wij zullen zeker proberen al uw culinaire dromen waar te 

maken. 

 
 

 

Deze folder is geldig vanaf 1 februari 2015 en vervangt alle 

voorgaande folders 


