Catering BBQ op locatie

prijzen geldig t/m 31 december 2019, minimaal 30 personen excl. apparatuur
(bezorgen op zaterdag na 17:00 uur mogelijk vanaf 40 personen)

Barbecue Basisarrangement








15,00

Ambachtelijke huzarensalade
Diverse charcuterie; rollade, rosbief, boerenham enz.
Groene gemengde salade met tomaat, komkommer enz.
Stokbrood met roomboter, kruidenboter en cocktail-, knoflook-, en kerriesaus
Saté van malse kippendijen
Verse runder hamburgers
Gemarineerde schouderkarbonaadjes
Magere speklappen en braadworstjes

Prijzen zijn inclusief borden, bestek en servetten.
Borden en bestek gaan vuil aan ons retour

Uitbreidingen (prijzen zijn per persoon):











Frites (ter plekke te frituren) (excl. frituur)
Zalmsalade met diverse koude vissoorten
Roseval aardappels uit de oven met rode ui en champignons
Zalmpakketje in folie
Gambaspiesje
Runder-entrecôte
Spiesjes van ossenhaas met spek, ui en paprika
Dessert amuse: glaasjes mousse / bavaroise
2 soorten bavaroise, vers-fruitsalade en slagroom
Uienringen, champignons, paprika en spek
Om mee te bakken ( BBQ-pan nodig)

2,25
3,00
1,50
2,50
2,25
2,75
2,75
3,50
4,75
1,00

Restaurant “De Hof” Arnhemseweg 3 3927 EE Renswoude tel: 0318-571213 www.dehof.nl info@dehof.nl
Prijzen per persoon / per stuk;
Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

Apparatuur
 Huur BBQ (pan), incl. gas en schoonmaak
 Huur Outdoor kitchen BBQ grill, incl. gas en schoonmaak)
 Huur elektrische frituur, tot 20 personen 2 X 3 KW !!
 Huur frituur op gas klein (20 – 50 personen)
 Huur frituur op gas groot (vanaf 50 personen)
 Huur koelaanhanger
 Huur verrijdbare tap “De Hof”(t.b.v. een fust van 20 liter)
 Huur tap “De Hof” met spoelbak (t.b.v. fusten van 30 of 50 liter)
 Huur steigerhouten bar incl. tap en spoelbak
 Huur steigerhouten frisdrank koeling
 Huur terrasheater (incl. gas)
 Fustbier per liter, incl. koolzuur en glaswerk
 Gastheer/gastvrouw ter plaatse, per uur


Kok ter plaatse, per uur

30,00
75,00
45,00
60,00
75,00
175,00
50,00
75,00
100,00
75,00
35,00
5,00
25,00
27,50

In de plaatsen Renswoude, Veenendaal, Ede, Ederveen, Lunteren, Barneveld
Scherpenzeel en Overberg is het bezorgen en ophalen kosteloos.
Onder de 30 personen en bezorging in overige plaatsen in overleg.

Restaurant “De Hof” Arnhemseweg 3 3927 EE Renswoude tel: 0318-571213 www.dehof.nl info@dehof.nl
Prijzen per persoon / per stuk;
Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

