Barbecue Krant
Voor al uw feesten en BBQ aan huis
Genieten zonder zorgen

Traiteur

Van Hove
Kwartelstraat 23
Merksem
03/645 32 09
0496/10 47 51
www.slagerijvanhove.be
info@slagerijvanhove.be

Aangename temperaturen, het perfecte gezelschap en de ideale reden
om een BBQ te organiseren. Maar wie zorgt er voor uw gasten?
Geen nood, u en uw gasten kunnen volop genieten van een lekkere
gezellige barbecue op locatie naar keuze.
Traiteur Van Hove zorgt voor de BBQ,
het groentenbuffet, de sauzen én het personeel
opdat u zich geen zorgen hoeft te maken.
U geniet met volle teugen van uw feestje,
wij zorgen voor een overheerlijke maaltijd.
U hoeft echt nergens aan te denken.
Wij brengen alles zelf mee.
BBQ, houtskool en Bak personeel (100€)
Borden en bestek (1€/pp)		
Knapperig broodassortiment en boter (1€/pp)		

BARBECUE FORMULES
BBQ CLASSIC

APERITIEF HAPJES
4 stuks te kiezen uit
ons assortiment
€ 5,00 per persoon
Buffalo Wings
Moink Balletjes
Gegrilde scampi’s
Zalm met gerookte zalm
Champions met spek
Mini kebab met tzatziki
Carpaccio sticks

1 stuk te kiezen
uit ons assortiment
€ 4,00 per persoon
Gegrilde ananas met
karamelsaus en ijs
Gegrilde banaan met
chocoladesaus en ijs
Tarte tatin
met calvados en ijs

BBQ LUXE

3 stukjes vlees per persoon

4 stukjes vlees per persoon

4 stukjes vlees per persoon

€ 9,50

€ 12,00

€ 15,00

Worst
Kipfilet
Biefstuk
Koude groenten
Aardappelsla
Koude sauzen

BBQ Worst
Kippeboutjes
Rosbief
Mergueze worst
Koude groenten
Aardappelsla
Pastasla
Koude sauzen

BBQ worst
Gekruide kipfilet
Steak
Zalm & Kabeljauwspies
Scampibrochette
Koude groenten
Aardappelsla
Pastasla (2 soorten)
Couscous
Koude sauzen
Warme sauzen (2 smaken)

WIld BBQ
€ 20,00
Chateaubriand
Ree filet
Everzwijn filet
Appel + veerbessen +
peren

STEAK LOVERS BBQ

DESSERTS

FIJNPROEVERS BBQ

KINDER BBQ

WINTER BBQ

500g steak per persoon !!

2 stukjes vlees per persoon

3 stukjes vlees per persoon

€ 20,00

€ 7,00

€ 16,00

Steak op 3 wijze
Koude groenten
Aardappelsla
Pastasla (2 soorten)
Couscous
Koude sauzen
Warme sauzen (3 smaken)

Worst
Kipfilet
Hamburger
Koude groenten
Aardappelsla
Koude sauzen

Gemarineerde steak
Speenvarken kotelet
Kipfilet
Diverse warme groenten
Keuze uit frietjes of gevulde
aardappel
Warme sausen

Stelt u toch nog liever zelf een formule samen.
Geen probleem, vraag een offerte aan via onze site: www.slagerijvanhove.be

Koude buffetten
Econoom			16,00€

Standaard		 18,50€

Luxe buffet			28,00€

• Beenham asperges

• Beenham asperges

• Kreeft Belle vue

• Meloen parmaham

• Meloen parmaham

• Meloen parmaham

• Kipfilet rijst

• Kipfilet rijst

• Tomaat met verse grijze garnaal

• Pêche tonijn

• Varkensgebraad

• Gepocheerde zalm

• Varkensgebraad

• Tomaat-garnaal

• Beenham met verse asperges

• Frikadellen met krieken

• Gekookte zalm

• Terrine van vis

• Gevulde eitjes

• Gevulde eitjes

• Gekarameliseerde kip met waldorf garnituur

• Aardappelsla

• Gerookte zalm

• Vitello tomato ( kalfsgebraad)

• Groenten

• Aardappelsla

• Rundscarpaccio met parmezaan en notensla

• 3 sauzen

• Groenten

• Gevulde eitjes

• Broodassortiment en boter

• 3 sauzen

• Aardappelsla

• Broodassortiment en boter

• Groenten
• 3 sauzen
• Broodassortiment en boter

Koud en warm vanaf 24€/pp

broodjesbuffet aan €11

• Buffet naar keuze + 2 warme gerechten

Bevat:

Keuze uit kalkoenstoofpotje/wildstoofpotje in de winter

prepare - kip curry - vleessla - krabsla -

of Varkensgebraad met champignonsaus

tonijnsalade - hesp - salami - boullie met

of Tongrollekes in witte wijnsaus

mosterdsaus en uitjes - rauwe boereham

• Pommes dauphines of pommes parisienne

Breugeltafel			17,95€
• Witte en zwarte beuling met appelmoes
• Fricadellekoek met krieken
• Boere kop met mosterd
• Paté van de chef
• Beenham
• Gerookte ardeense ham
• Kipfilet ananas of kippenboutjes
• Varkensgebraad
• Droge worstjes (salami)
• Aangevuld met groenten
• Aardappelsla, sauzen, brood assortiment en boter
• Rijstpap en/of chocomousse als dessert

Kaasbuffet 11,90€/pp
Verschillende soorten kaas, afgewerkt met vers fruit, noten, dadels en vijgen
Kan ook gecombineerd worden met de verschillende koude buffetten of breugeltafel
Borden en bestek aan 1€/pp

