De basisbarbecue

Van de boer en uit de zee
Biefstuk
2.70
Spieringkotelet
2.10
Spare ribs
2.10
Witte worst
1.80
Bqq worst
1.70
Chipolata
1.70
Papilotte zalm
2.90
Papilotte witte vis
2.90
Scampibrochette
2.90
Lamskotelet (2x)
2.95
Kipkotelet
1.60
Kipsaté
2.50
Speklap
1.70
Liever iets anders, vraag ernaar!!!

Groentenbuffet
Gevarieerd assortiment verse groenten,
brood en sauzen (2 koud, 1 warm)
Basis: 6 euro pp
Luxe *: 8 euro pp
Onder andere:
Aardappelsla
Pasta
Witte koolsla

Rijst of couscous
Knolseldersla
Tomaat mozzarella

Griekse salade*

Italiaanse salade*

Stokjesfeest
Proef Bikke Bas’ heerlijke sateetjes

Eens iets anders?
Ook grote stukken vlees/vis zijn lekker
en feestelijk. Een hele zalm, opgevulde
varkenshaasjes of een malse rosbief…
Of een groot assortiment van kleine
vleesjes. Veel keuze, voor ieder wat wils.

Perfect als hapje voor op elk feestje of
gewoon op een gezellige barbecue.
Combineer met een lekker slaatje of
steek tussen een knapperig broodje.

(Bijna) alles is mogelijk en bespreekbaar.
Van aperitief tot dessert…

Varkens (souvlakie)
Kip
Biefstuk/lam

75 €/100 st
85 € /100 st
110 € /100 st

Fortaitaire opstartkost
Voorbereiding, bbqmateriaal en komen
bakken
200 euro per 30 personen

Handige barbecue erbij huren? Dat kan!
Voor 15 euro heeft u het gemak van een
op maat gemaakte kolenbarbecue, zodat
uw stokjes niet verbranden.

Dzjatten en Talloren

Familiefeesten
Communie- en lentefeesten
Buurtfeesten
Bedrijfsfeesten
Barbecuedemo’s
Alles op de barbecue, maar ook
authentieke Vlaamse keuken, Italiaanse
buffetten, wereldkeuken, walking diners,
uitgebreide recepties, hapjesfeesten…

Geen zin om af te wassen?
(Bijna) alles kan en alles mag!
Borden en bestek verkrijgbaar (max. 50
personen) bij Bikke Bas.
Bord: 0.25 euro per stuk
Bestek: 0.10 euro per stuk

Ik luister graag naar uw wensen en stel
samen met u een gepersonaliseerd
menu op.

Bestek en borden mogen ongewassen
teruggebracht worden.
Een feest zonder zorgen!

Neem contact met me op via:
Tel. 0478 457069
Email: bikkebas@telenet.be

Volg Bikke Bas ook op Facebook

Bikke Bas
Koken aan huis
Evenementen
Kookdemo’s

