Barbecuemogelijkheden
Vanaf 10 personen
Een barbecuebuffet is een leuke en ontspannen manier van eten. Doordat u en uw gasten zelf het
vlees van de barbecue moeten halen, ontstaat er een ongedwongen sfeer die het mogelijk maakt
om ook eens bij iemand anders aan tafel te gaan zitten. Tijdens het eten kunt u optimaal genieten
van het uitzicht dat u heeft over het Lauwersmeer vanaf het terras bij Het Booze Wijf.
Wij adviseren u om twee à twee-en-een-half uur voor de barbecue uit te trekken.
Barbecue Engelsmanplaat
€ 27,95 per persoon
Assortiment van eerlijke en heerlijke vleesproducten van onze ambachtelijke Slager.
Uitgaande van vier tot vijf stuks per persoon:
Karbonade
Speklap
Barbecueworst
Lauwersmeerspies

Hamburger
Kipsaté
Sjasliek
Varkensfilet

Met daarbij een heerlijke rundvleessalade met seizoen garnituur, rauwkostsalade,
verse frieten, stokbrood met kruidenboter en diverse sauzen.
Na afloop een dessert buffet met diverse soorten ijs, vers fruit, diverse sauzen en slagroom.
Barbecue Kuipersplaat
€ 32,95 per persoon
Luxe assortiment van de mooiste vis- en vleesproducten die onze regio te bieden hebben.
Uitgaande van vier stuks per persoon:
Pepersteak van Lauwers Hooglanders
Kotelet van Friese zeedijk lammeren
Filet van Gaasterlands kruidenvarken

Pakketjes met zalmen sinaasappel
Grote garnalen aan een spies
Boerderijkip

Met daarbij een heerlijke rundvlees- en zalmsalade met seizoen garnituur, rauwkostsalade met
olijven, dikke frieten, aardappelkroketjes, stokbrood met smeersels en diverse sauzen.
Na afloop een dessertbuffet met diverse soorten ijs, bavarois, vers fruit, zoetigheden en slagroom.
Kinderbarbecue
Worstjes en hamburgertjes
Kipsatéstokjes
Snackpoppetje

€ 14,50 per persoon
Frietjes met mayonaise
Appelmoes en pindasaus
Sausjes en kadetjes

Na afloop lekker mee eten van het dessertbuffet van de volwassenen of een eigen kinderijsje.
Bij groepen kleiner dan 20 personen dient u altijd zelf het vlees te grillen. Vanaf 20 personen staat één van
onze koks achter de barbecue.

Voor € 15,- per persoon kunt u geduurde 2,5 uur bij uw barbecue onbeperkt genieten van de
dranken van het Hollandsplateau (Bier, huiswijn, fris en binnenlands gedistilleerd.)

