BBQ
Lekker&gezond
• 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  €0,75/km
• Huur gas BBQ €60,00
(incl. gas+1Bain Marie)

Verfijnde BBQ salade
(€8,50 p.p.)
Krokante salade met asperges
Gepelde tomaten met
frambozenvinaigrette
Couscous van bloemkool, mango en
kokos
Groene paprikasalade met feta
Meloen, appelsien salade
Roze rode biet
Quinoa met groenten en basilicum
Frisse vlinders
Gezonde aardappelsalade met dille

Cocktail, humus met baba ganouch en
wortelspread
Stokbrood en ciabatta

(zolang de voorraad strekt)

• Bakken van vlees op
aanvraag 0499.39.48.38
• Houtskool BBQ GRATIS
(Houtskool zelf te zorgen!)

(Zolang de voorraad strekt!)

Standaard BBQ salade
(€5,50 p.p.)
Groene gemengde salade
Tomaten
Komkommer natuur

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

Geraspte wortelen natuur
Gemengde koolsalade
Pasta met tonijn
Halve perzik op siroop
Aardappelsalade
Cocktail, tartaar stokbrood
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Standaard (+/- 100 gram)

Speciaal

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

(min. 5 stuk p./soort)

Saté met Toscaanse kruiden

€ 1,85

Kip brochette + ananas

€ 2,40

Mediterraanse kotelet

€ 1,85

€ 2,40

Toscaanse varkenslap

€ 1,85

Kalkoen brochette
+ paprika en ajuin

Witte worst

€ 1,85

Rund brochette
+ ajuin en gerookt spek

€ 2,40

BBQ worst

€ 1,85

Varkenshaasje look

€ 2,40

Runds Hamburger

€ 1,85

Lamshamburger

€ 2,40

Breydelspek

€ 1,85

Vispapillot v.d. chef

€ 2,40

Spiering met look

€ 1,85

Groenten papillot met
mozzarella & basilicum

€ 1,85

Groenten brochette

€ 1,85

Kipfilet met koriander

€ 1,85

Kalkoenfilet kokos

€ 1,85

Chipolata

€ 1,85

Ribbetjes v.d. chef

€ 1,85

Extra
Extra SPEK

€ 1.00

Voorgebakken drumstick

€ 1.00

Luxe

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

€ 3,95

Lam snede met souvlaki

€ 3,95

Forel met groentjes

€ 3,95

Zalm met dille

€ 3,95

Scampi brochette (6st.)

€ 3,95

Degustatie BBQ

12.00€ p.p.
(10 stukken van ±45 gram)
Rolletje serrano met kip en
kruidenkaas
Scampi brochette (3st.)
Mergeuz worstje

Groente spiesje (krieltje, paprika,
ajuin, champignon, krieltje)
Souvlaki
Kalkoen met kokos
Kippenvleugel met sesamzaad
Lamsburgertje
Zalm met dille
Steakje met lookmarinade
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