BBQ in alle soorten en maten.
Ook bij u thuis!

ontbijtservice • lunch • bezorgmaaltijden • buffetten • receptie • privé/zakelijk • barbecue

BBQ WK Basis

€ 11.95 p.p.

Vanaf 20 personen gratis service pakket

Verse varkensfilet gemarineerd.
Spies van gemarineerde kipfilet.
Onze huisgemaakte hamburgers met
traditioneel gekruid mager rundvlees.
Gekruide drumstick die wij voor u
Drumstick
hebben voorgegaard.
Naturel gekruid en voorgegaard.
Braadworst
Cocktailsaus, Knoflooksaus,
Sauzen
Barbecuesaus.
Met knoflook en ananas.
Kipsalade
Met mayonaise dressing, rucola,
Pastasalade
tomaat, komkommer en
pompoenpitten.
Stokbrood en kruidenboter

€ 13.95 p.p.

Koude
gerechten
Warme
gerechten

Garnituren

Verse varkensfilet gemarineerd.
Spies van gemarineerde kipfilet.
Onze huisgemaakte hamburgers met
traditioneel gekruid mager rundvlees.
Kogelbiefstuk gemarineerd.
Biefstuk
Varkenshaas, spek en paprika.
Shaslick
Cocktailsaus, Knoflooksaus, BBQ
Sauzen
saus.
Met knoflook en ananas.
Kipsalade
Met mayonaise dressing, rucola,
Pastasalade
tomaat, komkommer en pompoenpitten.
Groene salade Met diverse soorten sla, tomaat,
paprika, feta, olijven en vinaigrette.
Stokbrood en kruidenboter
Varkensfilet
Kipsaté
Hamburger

Gemengd

Vis
Zalmfilet
Gamba spies

Zalmfilet ingerold in aluminiumfolie
met verse kruiden en tomaat.
Gemarineerde gamba’s.

Vlees
Biefstuk
Hamburger

Kogelbiefstuk gemarineerd.
Onze huisgemaakte hamburger met
traditioneel gekruid mager rundvlees.
Spies van gemarineerde kipfilet.
Kipsaté
Dillesaus, Barbecuesaus, Cocktailsaus
Sauzen
en Knoflooksaus.
Met knoflook en ananas.
Kipsalade
Met mayonaise dressing, rucola, tomaat,
Pastasalade
komkommer en pompoenpitten.
Groene salade Met diverse soorten sla, tomaat,
paprika, feta, olijven en vinaigrette.
Stokbrood en kruidenboter

3.50

Japanse saté van kippendijen met
Professionele barbecue op gas in bruikleen
 Porseleinen borden
cashewnoten)
 Roestvrijstaal bestek
Heerlijk gemarineerde saté van superBeefsate
 Satésaus in warmhoudketel
malse kogelbiefstuk)
 
Varkenshaas
saté
met
Indische
marinade
Bezorgen, ophalen,schoonmaken van de materialen
Varkenssate


Gamba’s
gemarineerd
in
Thaise
marinade
Dit servicepakket is alleen mogelijk voor
Gambaspies
Saté saus en cocktailsaus
barbecues vanaf 20 personen en is geheel gratis
Sauzen
Stokbrood en kruidenboter
Yakitori

BBQ Verwennerij
Vanaf 35 personen inclusief kok.

GEH
VERZOEEL
RGD!
€ 22.50

p.p.

WK Servicepakket Extra





DIT IS EEN GEHEEL VERZORGDE BBQ!
Wij verzorgen borden, bestek en afgerokte buffettafels
om het buffet op te plaatsen. Plaatsen, verwijderen en
het schoonmaken van de door u gebruikte materialen.
Een kok die het geheel zal bereiden en het vis en vlees
‘live’ voor u zal snijden.

Vlees
Yakitori
Biefstuk
Lamskotelet

Japanse kipsate van kippendijen.
Kogelbiefstuk in ze geheel gebraden en
geglaceerd met Jack Daniels BBQ saus.
Nieuw Zeelands frenched racks, het
lekkerste stukje lam gemarineerd met
knoflook en groene kruiden.

Vis

Zalmzijde in zijn geheel gegrild en gemarineerd met tapenade en basilicum.
Black tiger gamba’s gemarineerd met
Gamba’s
citroen en knoflook en chilipeper.
Gebakken sliptong met roomboter en
Sliptong
citroen
Gemengde groenten van de BBQ
Groenten en
met o.a. venkel, courgette,
aardappel
aubergine, paprika.
Gebakken krieltjes met pesto
en knoflook.
Koude sauzen Knoflooksaus, cocktailsaus, dillesaus.
Warme sauzen Saté saus.
Luxe saladebar Met diverse soorten sla van het seizoen,
pasta, tomaat, komkommer, olijven, paprika, croutons, diverse soorten noten,
Parmazaanse kaas, vinaigrette, Caeser
dressing, 1000-Island dressing.
Stokbrood en kruidenboter

Bedrijfs BBQ

Volledig verzorgd vanaf 50 personen
Kijk voor ons assortiment op onze website!
Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

2.95

WK Servicepakket

Van de BBQ

€ 15.00 p.p. Zalm

Vanaf 20 personen gratis service pakket

BBQ Dessert

Dit dessert is alleen te bestellen als
Salade van ijsberg met mango, ananas, onze kok de barbecue verzorgd
cashewnoten en limoen-soja vinaigrette.  Gepofte banaan met ijs en Grand Marnier
 Gegrilde ananas met ijs en caramelsaus
Roergebakken noodles met verse
groenten en Thaise specerijen.
Prijs per stuk
€
 Gebakken aardbeien met muntsiroop en ijs
Gebakken rijst met fijne groenten,
koriander en soja-sesamsaus.
Prijs per stuk
€
Kroepoek, zoetzure komkommer,
gebakken uitjes.

Vanaf 20 personen gratis service pakket

BBQ WK

€ 15.00 p.p.

Vanaf 20 personen

Varkensfilet
Kipsaté
Hamburger

BBQ WK Deluxe

Oosterse BBQ








Professionele barbecue op gas in bruikleen
Porseleinen borden
Roestvrijstaal bestek
Aangeklede buffettafels
Satésaus in warmhoudketel
Kok die het geheel zal presenteren en het vlees
voor u zult bakken.
Bezorgen, ophalen en schoonmaken van de materialen
Dit servicepakket is te bestellen voor alle barbecues
behalve barbecue basis en vanaf 35 personen

Prijzen

€ 75.00
€ 50.00

35 - 60 personen
60 personen of meer

Verhuur service

Wij verhuren alles om uw feest compleet te maken.

Tenten
Het geven van een feestje of het organiseren van een
BBQ blijft in Nederland altijd een gok. Het plaatsen en
verwijderen van tenten wordt altijd door ons gedaan.

En verder
Biertap, statafels, serviesgoed, klapstoelen,
verlichting, bestek, buffettafels, bierbanken, glaswerk.








Al onze salades en sauzen zijn huisgemaakt.
Salades worden op schaal geleverd.
Al onze barbecues zijn verkrijgbaar vanaf 6 personen.
Per persoon 5 stuks 450 gram.
Salade 200 gram per persoon.
Wij bezorgen 7 dagen in de week op afgesproken tijd.
Vanaf 20 personen heeft u de mogelijkheid om
gebruik te maken van ons gratis servicepakket.

WK Catering
Impuls 61
1446 WC Purmerend

T 0299 601200
F 0299 476061
E info@wkcatering.nl

www.wkcatering.nl

