Barbecue met grillchef
Coquus presenteert zijn barbecues steeds met een assortiment aan
huisgemaakte slaatjes, sauzen en ovenvers stokbrood.
Onze chef bakt de door u gekozen gerechten.
Alle vermelde prijzen zijn:
 Inclusief gebruik van barbecue, borden,
bestek en papieren servetten
 Exclusief 12% btw

BBQ formules met een buffet samengesteld uit sla, tomaten,
wortelsalade, komkommer, witte koolsla, pastasalade, aardappelsla,
mayonaise, cocktailsaus, currysaus, barbecuesaus en stokbrood.
Elk voorstel is gebaseerd op 3 stukken vlees of vis per persoon.
Minimum aantal personen is 50 (+10 jaar).
Voor grotere gezelschappen bieden wij 5% korting aan vanaf 100
personen (+10 jaar) .

Voorstel 1: € 16,85 p.p.
Kippenbout
Barbecueworst
Hamburger

Voorstel 2: € 17,85 p.p.
Gemarineerde kipfilet
Spare ribs
Barbecueworst

Voorstel 3: € 19,00 p.p.
Scampisaté
Gemarineerde brochette
Barbecueworst
Gemarineerde kipfilet

BBQ formules met een buffet samengesteld uit een assortiment sla,
tomaten, wortelsalade, komkommer, witte koolsla, groene boontjes,
pastasalade, bloemkoolsalade, eiersalade met erwtjes, aardappelsla,
mayonaise, cocktailsaus, remouladesaus, currysaus, barbecuesaus en
stokbrood.
Elk voorstel is gebaseerd op 3,5 stukken vlees of vis per persoon.
Minimum aantal personen is 30 (+10 jaar).
Voor kleinere gezelschappen werken wij graag een aangepast voorstel
uit. Voor grotere gezelschappen geven wij 5% korting vanaf 50
personen (+10 jaar) en 7,5 % korting vanaf 100 personen (+10 jaar) .
(Kortingen geldig op het basisvoorstel, niet op de aanvullingen)

Voorstel 4: € 22,00 p.p.
Scampisaté
Gemarineerde kipfilet
Barbecueworst
Gemarineerde rumsteak

Voorstel 5: € 23,60 p.p.
Vispapillot
Gemarineerde kipfilet
Spare ribs
Gemarineerde rumsteak
Barbecueworst

Voorstel 6: € 25,20 p.p.
Zalmfilet in een jasje van fijn spek
Gemarineerde rumsteak
Hamburger
Gemarineerde gevogeltebrochette
Barbecueworst

Voorstel 7: € 26,50 p.p.
Gemarineerde kipfilet
Scampisaté
Gemarineerde rundsbrochette
Zalmfilet met fijne groentjes in papillot
Lamskoteletjes

Voorstel 8: € 27,30 p.p.
Zeevruchtenbrochette
Gemarineerde rumsteak
Barbecueworst
Gemarineerde gevogeltebrochette
Lamskoteletjes

Aanvullingen:
Kruidige aardappeltjes

€ 1,10 p.p.

Countryaardappeltjes

€ 1,20 p.p.

Aardappel in de schil

met kruidenboter

€ 1,20 p.p.

met spekjes, zure room

€ 1,40 p.p

met gerookte zalm

€ 1,60 p.p.

Voorstel 9: € 29,30 p.p.
Voorgerecht:
Scampi curry-mango
of
Kabeljauw met garnituur in papillot
Hoofdgerecht:
Gemarineerde rumsteak
Barbecueworst
Gemarineerde gevogeltebrochette
Lamskoteletjes
Kruidige aardappeltjes

Voorstel 10: € 32,90 p.p.
Voorgerecht:
Tonijnspies met boursinsaus
of
Zalmfilet met fijne groentjes in papillot
Hoofdgerecht:
Filet pur met maître grillardinsaus
Gemarineerde kipfilet
Lamskoteletjes
Barbecueworst
Countryaardappeltjes met rozemarijn

