Barbecue 'De Parade'

Barbecue 'The Butcher'

Met 'De Parade' kiest u voor een
uitstekende BBQ-made-dinner of lunch
voor uw gezelschap. U kunt genieten van
een Classic Burger van 100% rundvlees,
de El Sombrero Burger gemaakt van
kipgehakt of een broodje Pulled Pork
(langzaam gegaard varkensvlees,
gemarineerd met o.a. Jack Daniels
Whiskey).

'The Butcher' geeft u een geweldige
barbecue-ervaring.
Op de grill vindt u een super malse steak,
heerlijk gemarineerde kip, spare-ribs en
onze huisgemaakte burgers.

Als bijgerechten kunt u denken aan salades,
fruit, huisgemaakte sauzen en broden.
het is ook mogelijk om onze huisgemaakte
Daarnaast krijgt u 2 verschillende salades,
friet bij het arrangement te bestellen.
sauzen en huisgemaakte friet. Uiteraard
zorgen wij voor het servies.
"The Butcher' is mogelijk vanaf 15 personen.
Prijs: € 21,75 p.p.
'De Parade' is te reserveren vanaf 15
personen en is zeer geschikt voor een
groot gezelschap.
Prijs: € 17,75 p.p.

Kompaan's Premium Barbecue
Op onze Oklahoma Smoker wordt voor u
een aantal hele mooie, heerlijke
gerechten gegrild. Daarnaast serveren
we enkele unieke, huisgemaakte salades,
sauzen en luxe broden.
De Kompaan Premium Barbecue is daarmee
een complete en exclusieve barbecue,
voor de echte barbecue-fijnproever!
We werken met producten van het seizoen
en een gevarieerd assortiment vlees.
U krijgt altijd minimaal 3 producten van
de grill.
Een voorbeeld van de producten die u
kunt verwachten:
Diamanthaas:
Een zeer mals stuk vlees, tussen de
schouders van het Black Angus rund.
Lekker gekruid en door onze chef op maat
gesneden.
Bavette:
Extra mals vlees, van de vang van het
rund.
Een delicatesse voor op de grill.
Gemarineerde Fazant:
De dijen van de fazant zijn het lekkerste
stukje gevogelte en in combinatie met
onze marinade een echte smaakmaker.

Black Tiger Gamba's:
Grote gamba's met veel vlees. De Black Tiger
is het neusje van de zalm onder de gamba's
en dat proef je.
Pulled Pork Salade:
Een volle salade met langzaam gegaard
varkensvlees in een huisgemaakte marinade
op basis van Jack Daniels Whiskey. Erg
lekker als voorproefje
of 'on-the-side'.
Naar wens is de Kompaan Premium Barbecue
uit te breiden met voor- en/of nagerechten.
Zo kunt u denken aan:
vooraf: een fantastische zalmcarpaccio
nagerecht: huisgemaakte hangop met een
schuimlaag van seizoensfruit.
Mogelijk vanaf 30 personen.
Prijs: € 24,75 p.p.

