Bakelse Barbecue - party basis
Prijs per persoon € 13,50
5 stuks barbecuevlees per persoon
- Gevarieerde barbecue vleesmix van :
Runderhamburger, Grillworst, Karbonade, Kipsaté
Gemarineerde Speklap, Shaslick, Kipfilet,
Trio’s, Grill Steak, Varkenshaasspies

Salades barbecue basis:
- Vers gesneden fruitsalade
- Bourgondische rauwkostsalade
- Frisse zomersalade van vers gesneden groenten

Sauzen barbecue basis:
- Satésaus
- Knoflooksaus
- Zigeunersaus
- Barbecuesaus

• Stokbrood incl. stokbroodsnijder en kruidenboter
• Aardewerk bord, traditioneel bestek en servetten

Barbecue party basis:
- Bestelling vanaf 10 personen wordt geleverd op schalen inclusief barbecue en gasfles.
- Bestelling vanaf 20 personen wordt geleverd in de koelvitrine (breedte 84 cm) inclusief barbecue
en gasfles.
- Bestelling in Bakel geen bezorgkosten ( vanaf 20 personen).

Als extra bij uw barbecue basis te bestellen:
- Aardewerk bord en traditioneel bestek € 0,60 p.p.
- Buffettafel 180 x 72 cm met tafellinnen € 20,- Barbecue met gasfles € 50,- Koelvitrine € 25,-

Bakelse Barbecue - party compleet
Prijs per persoon € 15,5 stuks barbecuevlees per persoon
- Gevarieerde barbecue vleesmix van :
Runderhamburger, Grillworst, Karbonade, Kipsaté
Gemarineerde Speklap, Shaslick, Kipfilet,
Trio’s, Grill Steak, Varkenshaasspies

Salades barbecue compleet:
- Rijk gevulde huzarensalade uit eigen keuken
- Pastasalade
- Vers gesneden fruitsalade
- Bourgondische rauwkostsalade
- Frisse zomersalade van vers gesneden groenten

Sauzen barbecue compleet:
- Satésaus
- Knoflooksaus
- Zigeunersaus
- Barbecuesaus
• Stokbrood incl. stokbroodsnijder en kruidenboter
• Aardewerk bord, traditioneel bestek en servetten

Barbecue party compleet:
- Bestelling vanaf 10 personen wordt geleverd op schalen inclusief barbecue en gasfles.
- Bestelling vanaf 20 personen wordt geleverd in de koelvitrine (breedte 84 cm) inclusief barbecue
en gasfles.
- Bestelling binnen bakel geen bezorgkosten (vanaf 20 personen)

Als extra te bestellen bij de barbecue compleet:
- Aardewerk bord en traditioneel bestek € 0,60 p.p.
- Buffettafel 180 x 72 cm met tafellinnen € 20,- Barbecue met gasfles € 50,- Koelvitrine € 30,-

Klik

Bakelse Barbecue - party de luxe (vlees vismix)
Prijs per persoon € 20,5 stuks barbecue vlees per persoon
- Gevarieerde barbecue vleesmix van:
Runderhamburger, Grillworst, Karbonade, Kipsaté
Gemarineerde Speklap, Shaslick, Kipfilet,
Trio’s, Grill Steak, Varkenshaasspies

- Gevarieerde vismix van :
Gambaspies, Zwaardvisfilet, Zalmmoot, Visspies, Vissaté

Saladebuffet van barbecue de luxe in koelvitrine:
- Bloemkool/paprikasalade
- Koolsalade met wortel en groene paprika
- Rucolasla met pijnboompitjes, olijfschijfjes en Parmezaanse kaasschilfers
- Salade van gemengde boeren rauwkost
- Ham-preisalade
- Huzarensalade
- Verse fruitsalade

Sauzen barbecue de luxe:
- Satésaus in rechaud
- Knoflooksaus
- Zigeunersaus
- Barbecuesaus

• Stokbrood incl. stokbroodsnijder en kruidenboter
• Aardewerk bord, traditioneel bestek en servetten

Bakelse Barbecue party de luxe:
- Bestelling vanaf 10 personen wordt geleverd op schalen inclusief barbecue en gasfles.
- Bestelling vanaf 20 personen wordt geleverd in de koelvitrine (breedte 84 cm) inclusief barbecue
en gasfles.
- Bestelling binnen bakel geen bezorgkosten. (vanaf 20 personen)

Als extra te bestellen bij de barbecue de luxe:
- Aardewerk bord en traditioneel bestek € 0,60 p.p.
- Buffettafel 180 x 72 cm met tafellinnen € 20,- Barbecue met gasfles € 50,- Koelvitrine € 30,-

Bakelse Barbecue - party exclusief (Vlees Vis mix)
Prijs per persoon € 25,00
5 stuks barbecue vlees per persoon
- Gevarieerde barbecue vleesmix van:
Gemarineerde kalfsoesters, Iberico Hamburger, Lamsmedaillon, Lams Frenched Racks,
Varkenshaasspies, Varkenshaas Medaillon, Parelhoenfilet, Kipsaté, Runderhaasspies, Gemarineerde
Rundersteak

- Gevarieerde barbecue vismix van :
Gambaspies, Zwaardvisfilet, Zalmmoot, Visspies, Vissaté

Saladebuffet van barbecue exclusief in koelvitrine:
- Bloemkool/paprikasalade
- Koolsalade met wortel en groene paprika
- Rucolasla met pijnboompitjes, olijfschijfjes en Parmezaanse kaasschilfers
- Salade van gemengde boeren rauwkost
- Ham-Preisalade
- Huzarensalade
- Verse fruitsalade

Sauzen barbecue exclusief:
- Satésaus in rechaud
- Knoflooksaus
- Zigeunersaus
- Barbecuesaus

• Stokbrood incl. stokbroodsnijder en kruidenboter
• Aardewerk bord, traditioneel bestek en servetten

Barbecue party exclusief:
- Bestelling vanaf 10 personen wordt geleverd op schalen inclusief barbecue en gasfles.
- Bestelling vanaf 20 personen wordt geleverd in de koelvitrine (breedte 84 cm) inclusief barbecue
en gasfles.
- Bestelling binnen bakel geen bezorgkosten( Vanaf 20 personen)

Als extra te bestellen bij de barbecue exclusief:
- Aardewerk bord en traditioneel bestek € 0,60 p.p.
- Buffettafel 180 x 72 cm met tafellinnen € 20,- Barbecue met gasfles € 50,- Koelvitrine € 30,-

Bakelse Barbecue Islamitisch
Prijs per persoon € 17,50
5 stuks islamitisch barbecue vlees per persoon
- Gevarieerde islamitische barbecue vleesmix van :
Runderhamburger, Runder Biefstuk, Kipfilet,
Kipsaté, Kip Hawaï, Kip Steak,
Lamskarbonade, Lamsspies, Kalkoenfilet,
Kalkoensaté

Salades barbecue islamitisch:
- Rijk gevulde rundersalade uit eigen keuken
- Pastasalade
- Vers gesneden fruitsalade
- Bourgondische rauwkostsalade
- Frisse zomersalade van vers gesneden groenten

Sauzen barbecue islamitisch:
- Satésaus
- Knoflooksaus
- Zigeunersaus
- Barbecuesaus
• Stokbrood incl. stokbroodsnijder en kruidenboter
• Aardewerk bord, traditioneel bestek en servetten

Barbecue Islamitisch:
- Bestelling vanaf 10 personen wordt geleverd op schalen inclusief barbecue en gasfles.
- Bestelling vanaf 20 personen wordt geleverd in de koelvitrine (breedte 84 cm) inclusief barbecue
en gasfles.
- Bestelling Binnen bakel geen bezorgkosten( Vanaf 20 personen).

Als extra te bestellen bij de barbecue islamitisch:

- Aardewerk bord en traditioneel bestek € 0,60 p.p.
- Buffettafel 180 x 72 cm met tafellinnen € 20,- Barbecue met gasfles € 50,- Koelvitrine € 25,-

Bakelse Barbecue - Tapas
Prijs per persoon € 22,50
Kleine barbecue vlees-vis gerechtjes voor op de bakplaat:
- Gamba gemarineerd in knoflook
- Zalmfilet gegrild gekruid met zout, groene peper, knoflook en rozemarijn
- Tonijn met groene kruiden
- Varkenshaas gekruid met piri piri
- Kipfilet gerold in serranoham gekruid met zout, peper en knoflook
- Lamskoteletjes gekruid met rozemarijn, tijm en knoflook
- Vleesspies gemarineerd
- Runderbiefstuk gemarineerd met mosterd, knoflook, zout, zwarte peper, paprika poeder en
olijfolie
- Kalfoester met Spaanse kruidenmix
- Hamburger Spaans gekruid

Koude gerechten tapas barbecue:
- Wrap met roomkaas, spinazie en zalm
- Gemarineerde olijven met fetakaas
- Zongedroogde tomaatjes
- Diverse tapenades
- Peppadew met tonijnaioli
- Molenbrood

Saladebar tapas barbecue:
- Bloemkool/paprikasalade
- Koolsalade met wortel en groene paprika
- Rucolasla met pijnboompitjes, olijfschijfjes en Parmezaanse kaasschilfers
- Salade van gemengde boeren rauwkost
- Ham-preisalade

- Huzarensalade
- Verse fruitsalade
• Aardewerk bord, traditioneel bestek en servetten

Barbecue Tapas:
- Te bestellen vanaf 20 personen.
- Bestelling wordt geleverd in de koelvitrine (breedte 84 cm) inclusief barbecue, gasfles en
buffettafel.

Als extra te bestellen bij de tapas barbecue:
- Aardewerk bord en traditioneel bestek € 0,60 p.p.
- Buffettafel 180 x 72 cm met tafellinnen € 20,- Barbecue met gasfles € 50,- Koelvitrine € 25,-

Leveringsvoorwaarden
Contante betaling bij levering of volgens overeengekomen
afspraak.
• Bij bestellingen onder de 20 personen worden € 15,- bezorgkosten berekend.
• Bestellingen vanaf 20 personen worden gratis thuis bezorgd binnen Bakel. Buiten
Bakel worden bezorgkosten berekend afhankelijk van de afstand vanuit ons bedrijf.
Vergoeding volgens postcode naar postcode (minimaal € 15,-)
• Vanaf 10 personen gratis barbecue met gasfles in bruikleen.
• Bij een barbecue bestelling vanaf 20 personen wordt het assortiment geleverd in de
koelvitrine.

Let op!! De deur doorgang moet minimaal 84 cm zijn.
• Heeft u een bestelling die niet in ons assortiment voorkomt vraag dan naar de
mogelijkheden.
• Wenst u een grillmeester voor het bereiden van uw barbecue party dan zijn de kosten
€ 2,50 p. p. of minimaal € 100,-.
• Bestellingen uiterlijk 4 dagen van tevoren doorgeven.
• Tot uiterlijk 3 dagen voor de arrangement datum kunt u uw bestelling aanpassen.
• Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
• Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Contact
Hotel-Café-Restaurant-Zaal De Zwaan
Dorpsstraat 22
5761 BN Bakel
0492 776707
info@dezwaanbakel.nl
De Zwaan is gemakkelijk te vinden! Gelegen aan de Dorpsstraat (de belangrijkste ader van Bakel)
kunt u ons bijna niet missen. U vindt ons tegenover de kerk.

