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BARBECUE BIJ U ! 
 

Blommerie ‘Traiteur’ stelt u verschillende, flexibele formules voor naar uw wensen ! 

 
Gedurende het aperitief: Naast onze klassieke selecties, kunnen we u verschillende gegrilde tapas voorstellen: 
 Pittige kippenboutjes – witte pens – chipolata – ribbetjes – kefta, …. 
 Scampi – sint-jakobsnoten – tonijn – zalm – zeeduivel,….  
 
Een voorgerecht op de grill is zeker mogelijk, men kan verschillende vissoorten zowel vanuit een buffet serveren alsook aan 
tafel brengen zoals bv een spies van zeeduivel, zalm en scampi met dijonnaise saus en wilde rijst. 
 Vissoorten op de grill: 

Noordzeespies, tonijn gemarineerd met citroengras, papilotte van kabeljauw met prei, gegrilde scampi, gegrilde 
halve kreeft, zalmmoot, …. Geserveerd met wilde rijst en saus naar wens. 

Vanaf €16.00/pers. Aarzel niet om ons te contacteren voor gedetailleerde prijzen. 
 
Vlees-barbecue als hoofdgerecht of als enig gerecht vanaf €17.20/pers is vergezeld met gegrilde krielaardappelen, 
verschillende sauzen en saladbar. Wij raden aan om een assortiment van drie tot vier verschillende vleessoorten te kiezen 
voor een uitgebreid buffet. Wat voorbeelden: 
 Rund: runderspies, côte à l’os, lende, filet pur, Waguy,… 
 Lam: lamskroon, lamspies, merguez, kefta, lamsbout, … 

Gevogelte: gevogeltespies, halve kippenbout gemarineerd in Madraskerrie, kalkoenfilet met Provençaalse   
kruiden, kippenvleugeltjes, …. 
Varken: varkenspies lichtjes pikant, spareribs, boerenworst, witte pens met tuinkruiden, varkensmedaillon 
gemarineerd in soja, zwarte pens, …. 

 Konijn: konijnspies met pruimen, gekonfijt en gegrilde konijnenschouder, gefarceerde konijnenrug, …. 
 Voor de vegetariërs kunnen we verschillende alternatieven voorstellen zoals soja-burgers, veggie-spies,…. 
 

Contacteer ons voor meer informatie. Uw keuze zal de prijs bepalen! 
 

De Garnituren: inbegrepen met onze formules 
Saladbar: 6 soorten naar keuze uit de lijst 

Tomatensalade – komkommers – venkel – wortel/komijn – geraspte wortels – knolselder remoulade – taboulé – 
pasta/pesto – groene bonen – witte bonen – linzen – macédoine – jonge scheuten – kropsla – geraspte rode biet – 
carpaccio van rode biet – witte kool – rode kool – radijs – aardappelen – rijst op zijn Mexicaans – groenten-niçoise 
- Griekse salade (olijven/feta/tomaat/komkommer) - witte aspergesalade – asperges op z’n Vlaams 

Gegrilde groentjes (+ 3.00/pers) 3 naar keuze uit de lijst:  
Asperge (seizoen) – tomaat – mergpompoen – champignons – venkel – witlof (seizoen) – warme ratatouille 

Aardappelen op de grill: 
Krielaardappelen op spies – gemarineerde Bintjes in snede – gepofte aardappelen – dobbelsteentjes in papilotte 

Sauzen: 4 naar keuze 
 Koud: Barbecue – mayonaise – cocktail – humus – tzatziki – dragon – chimichurri 
 Warm: Groene peper – bordelaise – champignonroomsaus – béarnaise (+€2.00/pers) 
 

Nagerechten: Ijskar, dessert rond de aardbei…………. Vraag achter meer info! 
 

Service: kelners – kok – materiaal …. 
Wenst u enkel een kok die uw barbecue live kookt, alles is mogelijk! 
Schatting van +- 4h00 voor een kok à €28.50/uur voor maximum 35 pers. Onze chef neemt alles mee voor het grillen van 
uw bestelling. 
Zaalbediening: €28.50/uur per kelner. 
 
Neem contact met ons voor meer inlichtingen omtrent materiaal, porselein, bestek, glazen, linnen, of andere… 

 

 

PRIJZEN EXCLUSIEF BTW 
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