
	  

	  

 
 
 
Het Barbecue Zuid-Afrika pakket bestaat uit: 
 

Vlees-vis  

• Boboti burger - hamburger van rundergehakt met uisnippers, rozynen en frisse appel 
• Bees vleis steak - een lekkere biefstuk gemarineerd met een African Sunshine grillmix 
• Jong Bees Ribbetjes - voorgegaarde spare ribs met een Zuid Afrikaanse kruidenmix 
• Alle mensen spies - mixed grill gekruid met grillsmokey barbecue marinade 
• Geele Salm - vis spies met een idian mystery marinade (super) 

Salades 

• Tomaat - eier - ui slaai 
• Mpuma Lange Salade - combinatie van verse slasoorten met stukjes tonijn 
• Hoenderslaai - stukje gerookte kip met knapperige sla en ananas 

 Sauzen 

• 3 soorten braai lik sausen 
• Chapali broodjes vers afgebakken 
• Geroosterd naan brood 
• Gekruidde koeien boter 



	  

	  

 
Het Barbecue De Luxe pakket bestaat uit: 
 

• Kogelbiefstukje - gemarineerde steak, heel mals. Speciaal geselecteerd uit eigen 
slagerij 

• Gemarineerde kipfilet - op Indiase wijze gemarineerd. Mild en een volle smaak 
• Visspies -  met gemarineerde pangasius en paprika 
• Spare-ribs – langzaam gegaard, uit eigen keuken 
• Kipsaté - in eigen keuken gemarineerd, flinke saté's, pittig en net even beter 

• Knoflooksaus,  Barbecuesaus, Sambalsaus, Satésaus -  allemaal uit eigen keuken 

• Huzarensalade - zelfgemaakte barbecuesalade met verse groenten en een persoonlijke 
touch 

• Griekse salade - gemixte groene salade, met tomaat, fetakaas, rode ui en een heerlijke 
dressing 

•  Italiaanse salade - Italiaanse koolsalade met wortel, frisse yoghurtdressing, 
afgegarneerd met tomaat en bieslook 
 

• Vers gebakken stokbrood en zelfgemaakte kruidenboter - met echte boerenboter en 
een melange van Franse tuinkruiden 



	  

	  

Het menu Barbecue Grand Cru bestaat uit: 

 Vlees-vis 

• Kogelbiefstukje- gemarineerde steak, heel mals. Speciaal geselecteerd uit eigen 
slagerij 

• Kalfs entrecôte- Italiaans gekruide entrecôte met tijm, oregano en rozemarijn 
• Lamskotelet- Gekruid met een peterselie, kruidenboter dressing 
• Kipsaté 2x- in eigen keuken gemarineerd 
• Zalmpakket met kruidenboter- stukje vis in een tuinkruiden dressing, gemarineerd met 

kruidenboter en een mix van verse groenten, ingepakt 

Sauzen 

• Knoflooksaus, Barbecuesaus, Sambalsaus, Satésaus - allemaal uit eigen keuken 

 Salades 

• Huzarensalade - zelfgemaakte barbecue salade met verse groenten en een 
persoonlijke touch 

• Griekse salade - gemixte groene salade, met tomaat, fetakaas, rode ui en een heerlijke 
dressing 

•  Italiaanse salade - Italiaanse koolsalade met wortel, frisse yoghurtdressing, 
afgegarneerd met tomaat en bieslook 

• Vers gebakken stokbrood en kruidenboter -  knapperig en geurig met echte 
boerenboter en een melange van Franse tuinkruiden 

• Verse fruitsalade - van meloensoorten, zomer koninkjes, druiven, ananas enz. 



	  

	  

Het Barbecue Populair pakket bestaat uit:  

• Barbecueworstje - braadworstje, voorgegaard, mager, uit eigen worstkeuken 
• Gemarineerde kipfilet - op indiase wijze gemarineerd, mild en een volle smaak 
• Hamburger - met een eigen kruiden melange, voorgegaard, mild en vol van smaak 
• Shaslick – een mixed grill van kip, ui en paprika 
• Satéstokje – 2 stuks, pittig gemarineerd 

 Sauzen 

• Knoflooksaus, Sambalsaus, Barbecuesaus en Satésaus -  allemaal uit eigen keuken 

Salades 

• Huzarensalade - zelf gemaakte barbecuesalade met verse groenten en een 
persoonlijke touch 

• Griekse salade - gemixte groene salade, met tomaat, fetakaas, rode ui en een heerlijke 
dressing 

•  Italiaanse salade - Italiaanse koolsalade met wortel, frisse yoghurtdressing, 
afgegarneerd met tomaat en bieslook 

• Stokbrood en kruidenboter - met echte boerenboter en een melange van Franse 
tuinkruiden 



	  

	  

Het vegetarische menu bestaat uit: 

• Vegetarische shaslick 
• Gemarineerde saté 
• Vegetarische hamburger 
• Javaanse schijf 
• Groenteburger 

Sauzen 

• Knoflooksaus, Sambalsaus, Barbecuesaus en Satésaus -  allemaal uit eigen keuken 

Salades 

• Huzarensalade - zelf gemaakte barbecuesalade met verse groenten en een 
persoonlijke touch 

• Griekse salade - gemixte groene salade, met tomaat, fetakaas, rode ui en een heerlijke 
dressing 

•  Italiaanse salade - Italiaanse koolsalade met wortel, frisse yoghurtdressing, 
afgegarneerd met tomaat en bieslook 

• Stokbrood en kruidenboter - met echte boerenboter en een melange van Franse 
tuinkruiden 



	  

	  

Het menu Marina bestaat uit: 

• Tonijnmoot – rosé gegrild 
• Visspies- gemarineerde pangasius en paprika 
• Grote gamba- op mediterraanse wijze 
• Zalmpakket- gemarineerde zalm op een bedje van groente 

Sauzen 

• Knoflooksaus, Sambalsaus, Barbecuesaus en Satésaus -  allemaal uit eigen keuken 

Salades 

• Huzarensalade - zelf gemaakte barbecuesalade met verse groenten en een 
persoonlijke touch 

• Griekse salade - gemixte groene salade, met tomaat, fetakaas, rode ui en een heerlijke 
dressing 

•  Italiaanse salade - Italiaanse koolsalade met wortel, frisse yoghurtdressing, 
afgegarneerd met tomaat en bieslook 

• Stokbrood en kruidenboter - met echte boerenboter en een melange van Franse 
tuinkruiden 

 


