Verfijnde BBQ salade

Wereld BBQ
 Vb. BBQ pakket 3
stukken vlees
vanaf €5,55/pers
 Vb. BBQ pakket 4
stukken vlees
vanaf €7,40/pers
 Vb. Degustatie BBQ
(10st. vlees +/-450 gr.)
€ 12,00/pers
 Huur en afwas borden
en bestek €1,00/pers.
 Vervoer in straal van 10
km  €10,00
 Extra km vergoeding na
10 km  €0,45/km
 Huur gas BBQ €60,00
(incl. gas+1Bain Marie)
(zolang de voorraad strekt)

 Bakken van vlees op
aanvraag 0499.39.48.38
 Houtskool BBQ GRATIS

(€8,00 p.p.)
*Salade met sluimererwten en
gomasio
*Tomatensalade Tel Aviv Style
*Venkelsalade met aardbei en kruiden
ricotta
*Komkommersalade met ananas, zure
room en honing
*Mexicaanse salade met rode bonen,
maïs en paprika
*Groente noedels met romige
tomatensaus
*Spaanse pastasalade met chorizo
*Griekse pastasalade met gegrilde
paprika
*Yummi aardappelsalade
*Rode koolsalade met appel en
veenbessen
*Cocktail, Aïoli, Zoet zure saus van
Granny en rode paprika
*Stokbrood en ciabatta

(Houtskool zelf te zorgen!)

(Zolang de voorraad strekt!)

Standaard BBQ salade
(€5,00 p.p.)

Contact
C'est Bonne
www.cestbonne.be
cestbonne@live.com
0499/39.48.38

*Groene gemengde salade
*Tomaten
*Komkommer natuur
*Geraspte wortelen natuur
*Gemengde koolsalade
*Pasta met tomaat en ajuin
*Ananas, perzik, peer mengeling op
siroop
*Aardappelsalade
*Cocktail, Aïoli, stokbrood
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Standaard (+/- 100 gram)

Speciaal

(+/- 100 gram)
(min. 5 stuk p./soort)

(min. 5 stuk p./soort)
Saté met Souvlaki kruiden

€ 1,85

Kip brochette Coq au vin

€ 2,40

Mediterraanse kotelet

€ 1,85

€ 2,40

Toscaanse varkenslap

€ 1,85

Kalkoen brochette,
paprika en ajuin

Witte worst

€ 1,85

Rund brochette

€ 2,40

BBQ worst

€ 1,85

Varkenshaasje look

€ 2,40

Runds Hamburger

€ 1,85

Vis papillot van de Chef

€ 2,40

Breydelspek

€ 1,85

Mergeuz worst

€ 1,85

Groenten papillot met
mozzarella & basilicum

€ 1,85

Groenten brochette

Luxe

(+/- 100 gram)
(min. 5 stuk p./soort)
Steak met lookmarinade

€ 3,95

€ 1,85

Lam snede met souvlaki

€ 3,95

Kipfilet Tandori

€ 1,85

Forel met groentjes

€ 3,95

Kalkoenfilet kokos
en Thaise curry

€ 1,85

Zalm met dille

€ 3,95

Scampi brochette (6st.)

€ 3,95

Chipolata

€ 1,85

Ribbetjes met cola

€ 1,85

Extra

Degustatie BBQ

12.00€ p.p.
(10 stukken van ±50 gram)

Extra SPEK

€ 0.75

Köfte op een stokje

Voorgebakken drumstick

€ 1.00

Scampi brochette met look en
gembersiroop
Cubaanse entrecote à la minute
Kalkoen met kokos en Thaise curry
Witte worst met appel op en stokje
Yakitori spies (haasje)
Kip Tandori Marsala
Ribbetje met cola
Zalm à la caprese
Mediterraans Aardappelspiesje
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