Violetta Clery
Gentiaandreef 11
3140 Keerbergen
Tel. 0477.448541
www.violettaclery.be
e-mail :info@violettaclery.be
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!BTW BE 873.175.291

Fintro 143-0798533-33

BBQ Suggesties 2015!
MENU: 19,50 / 29,00 euro per persoon
14 euro per kind

!
BBQ
BBQ classic : 19,50 euro p.p. ( 4 stuks zonder kreeft)
BBQ luxe : 29,00 euro p.p. ( 6 stuks met kreeft)

Keuzelijst:

!

!

•Lamskotelet gemarineerd met tijm en look
•Rundvlees gemarineerd met kruiden
•Papillot van zalm met zuiderse groenten
•Scampi brochette met wasabi
•Papillot van mosselen en Thais kruiden
•Gegrilde gambas met uien, tomaten en amandel poeder
•Lamskotelet met marjolaine
•Gegrilde lams steak met bier en raifort
•Brochette van calamares en paprika
•Rib gemarineerde met chili saus
•Brochette van merguez en witte worst
•Brochette met kalf lever en abrikozen
•Brochette van tonijn met paprika
•Kalkoenbrochette met ananas
•Boerenworst
•Rundsbrochette
•Brochette van staartvis en scampi
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•½ kreeft gegrilde met fijne kruiden
•Filet pur
•Côte à l’os

Vegetarische BBQ
BBQ vegetarisch: 19,50 euro p.p. (4 stuks)

Keuzelijst:
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•Papillot van geitenkaas met tomaat en appel met honing

•Brochette van Champignons
•Groenten burger
•Brochette van courgette en paprika
•Vegetarische worst
•Aubergine brochette
•Papillot van groenten met Italiaanse kruiden
•Papillot met brie en rozijnen

BBQ Kinderen
BBQ kinderen tot 12 jaar: 14,00 euro p.p. (3 stuks)

Keuzelijst:
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Chipolata
Hamburger
Kipsaté
Kippenbout
Steak
Worst
Scampi
Rib
Witte worst
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Al onze BBQ menu’s worden steeds geleverd met
garnituur bestaande uit :
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• Aardappeltjes in de schil met lookboter
• Aardappelen salade met bieslook
• Twee kleurensla met gegrilde courgette, gedroogde tomaten en pesto
• Tomaatjes en koriander
• Geraspte wortelen met nootjes
• Komkommer met mascarpone
• Exotische boontjes
• Taboulé
• Pasta-salade met provençaalse kruiden
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Sauzen:
Mayonaise, Cocktail, Tartaar, Barbecue saus, Vinaigrette

Twee warme sauzen, keuze uit:
• Peperroom
• Champignons
• Béarnaise
• Mosterdsaus met confituur van champagne
• Provençaalse saus
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Assortiment broodjes en boter steeds inbegrepen.

