
BBQ



BBQ party all-in

Stel zelf je eigen bbq- menu samen!

Kies 3 hapjes als aperitief:

-Aperitiefworstspiesje, kippenboutspies,
carpaccio van gerijpte lende, gerookte
ribbetjes, Bbq- vleugeltje, pulled- pork
wrap...
Kies 4 hoofdgerechten:

-Bbq- worst, chipolata, gemarineerd
spek, kippenbrochette, rundsbrochette,
gemarineerd ribbetje, kippensmuller,
gemarineerde lamskotelet,
gemarineerde kipfilet, hamburger,
balletjessaté.....

Inclusief groenten, patatjes en
sausjes naar eigen keuze

€18/pers.

*Zie pagina 14 



BBQ Klassiek
Inhoud van het pakket:

-Bbq-worst of chipolata
-Kippenbout of kippenbrochette
-Gemarineerd spek
-Ribbetje (1/4)
-Beenhamspiesje

-Classic of new style
koude groenten

-Aardappelsalade tartaar, bbq-
patatjes met rozemarijn,
bakpatatjes, gemarineerde
krieltjes of  lentepasta 

-Koude sausjes (1 potje/3pers)

€13/pers.

Inclusief:

*zie pagina 14

*€6,50/enkel vlees/pers



BBQ Festival
Inhoud van het pakket:

-Scampibrochette
-Bbq-worst of chipolata
-Rundsbrochette (2 blokjes)
-Gemarineerde ribbetjes (1/4)
-Beenhamspiesje

-Classic of new style
koude groenten

-Aardappelsalade
tartaar/vinaigrette, bbq-patatjes
met rozemarijn, gemarineerde
krieltjes,  lentepasta

-Koude sausjes (1 potje/3pers)

€17,50/pers.

Inclusief:

*zie pagina 14

*€9,75/enkel vlees/pers



BBQ Klasseslager
Inhoud van het pakket:

Hapjes:
-Secreto Iberico
-BBQ- vleugel
-Gerookte ribbetjes

Gerechten:
-Kippensmuller
-Romeinse worst of chorizo- worst
-Gerijpte entrecôte
-Gemarineerde ribbetjes
-Papilotte van kabeljauw

-Koud groentenbuffet
bestaande uit vitamientje,
boontjessalade en trio van kool

-Aardappelsalade en lentepasta

-Koude sausjes (1 potje/3pers)

€24/pers.

Inclusief:

*€17/enkel vlees/pers



BBQ Finesse

Inhoud van het pakket:

-Visbrochette klein
-Parelhoenmedaillon
-Beenhamspies Duroc d'Olives
-Côte à l'os (ong. 150gr.)
-Chorizoworst

-Classic of new style
koude groenten 

-Aardappelsalade
tartaar/vinaigrtette, bbq-
patatjes met rozemarijn,
gemarineerde krieltjes 

-Koude sausjes (1 potje/3pers)

€21/pers.

Inclusief:

*zie pagina 14

*€14/enkel vlees/pers



Feest BBQ
Inhoud van het pakket:

Hapjes:
-Visbrochette klein of scampibrochette
-Spekfakkel

Gerechtjes:
-Beenhamspiesje
-Ribstuk chimichurri
-Gerijpte entrecote of côte à l'os
-Kippesmuller of gemarineerde kipfilet

Bijgerechten:
-Vitamientje, trio van kool,
boontjessalade en quinoasalade
-Lentepasta en aardappelsalade

-Cocktail (1 potje/3pers)
€24/pers. vanaf 4 pers.

Inclusief:

*€13,50/enkel vlees/pers



Tafel BBQ- schotel
Inhoud van de schotel voor 2 à 4
pers.:

-2 scampibrochettes
-2 kabeljauwspiesjes
-2 worstjes
-2 kalkoenspiesjes
-2 steakspies
-2 lamsspiesje
-2 kippenhaasjes
-2 parelhoenmedaillonspiesjes
-2 eendenborstsatés
-2 Duroc d'Olives hamspiesjes
-2 balletjessatés

€35/schotel

Groenten, patatjes en sausjes
kunnen apart bijbesteld
worden!
*Zie pagina 14



Beeftasting
Een mooie selectie van 4
verschillende gerijpte rassen côte à
l'os, opbouwend in smaak met aan-
gepaste zouten die uw vlees net dat
tikkeltje meer geven

Inhoud:
-Gerijpte côte à l'os (4 soorten volgens
aanbod, kan eventueel wel 6 weken
vooraf op aanvraag gereserveerd
worden)

€35/pers. ideaal vanaf 8 pers.

-Classic of new style koude
groenten 

-Koude aardappelsalade,
patatjes met rozemarijn of
lentepasta
-Koude sausjes 1potje/3pers.

Inclusief:

*zie pagina 14



BBQ Côte à l'os

Inhoud:

-Côte à l'os 450 à 500gr (incl. been)/ pers

€16,50/pers. Vanaf 4 pers.

-Classic of new style koude
groenten 

-Koude aardappelsalade, 
patatjes met rozemarijn of
lentepasta

-Koude sausjes 1potje/3pers.

Inclusief:

*zie pagina 14



BBQ Junior

Ook aan de kleintjes wordt er
gedacht. Maak uw keuze uit
2 paketten.

€5/kind

Pakket 1:

-Chipolata
-Junior-saté (kip)
-Mini-burger

Pakket 2:

-Junior-saté (kip)
-Bbq-worst
-Kippenboutje



Alles uiteraard ook afzonderlijk
te verkrijgen

Aperitief:

-Kippenhaasje, aperitiefspies, spekfakkel,
kippenboutspies, grillworst-spies, witte worst-
spies, zalmspiesje

Gemarineerd op de BBQ:

-Kalkoenlapje, kipfilet, kippenbout,
kippensmuller, kalkoenhaasje, kippenvleugels,
biefstuk, kruiden-steak, spek, ribbetjes, kotelet,
varkenssneetje, lamskotelet, lamskroontje,
lamssneden, lamsfilet, parelhoenfilet

Worst op de BBQ:
-Bbq-wost, chipolata, merquez, lamsmerguez,
Italiaanse chipolata, Romeinse worstjes, witte
worst, verse chorizo-worst



Saté op de BBQ:
-Kippenbrochette, rundsbrochette,
kippensmuller, balletjessaté, saté klassiek,
scampibrochette, visbrochette, haasjes-
brochette, lamssaté, beenhamspiesje,
kalkoenspiesje, eendenborstsaté

Vis op de BBQ:

-Visbrochette, scampibrochette, zalmpapilotte,
vis-duo spies, papilotte van kabeljauw,
mosseltjes, gamba met rozemarijn, forel met
verse tuinkruiden, zalmfilet met tuinkruiden,
kabeljauwfilet met pesto

Speciallekes!!
-Gerijpte côte à l'os van verschillende rassen
-Pluma of secreto iberico
-Varkenshaasje van de chef of Verdi
-Eendenborst
-Pulled pork Duroc d'Olives
-Spierflank
-Presa gebraad
-Picanha steak - Longhaas
-Ribstuk Chimichurri
-Mini-Rack duroc d'Olives
-Beefribs - St Louis Rib 
-Gepekeld spek



Bijgerechten

New style:

-Slaatje van gemengde rauwe groenten
-Griekse pasta
-Waldorfsalade
-Trio van kool
-Quinoa salade

Classic style:
-Boontjessalade
-Bloemkool-en brocolisalade
-Slamix en tomatensalade
-Wortel-kool salade

€5,20/p

*Aardappelsalade, patatjes met
rozemarijn, bakpatatjes of
lentepasta €1,25/p

*Koude sausjes 1potje/3pers.

*Koud groentenbuffet

of



THE BUTCHER'S LOFT
Vanaf heden een feestje in hartje Oudenburg? Het kan...
 
2 schitterende zalen beschikbaar 1 ervan met zicht op tuin en
zwembad (gebruik kan ook) al dan niet verzorgd door onze
cateringdienst.
Meerdere concepten mogelijk zowel voor kleine als grotere
feesten, rouwmaaltijd enz
Voor meer info www.butchersloft.be

Niet gevonden wat u zoekt? Bezoek onze:
website: www.jeroenenanneleen.be  webshop: jeroenenanneleen.com

*Prijzen onderhevig aan wijzigingen en correcties
*Uitgave voorjaar 2021



Hoogstraat 5, 8460 Oudenburg
Tel: 059/331845

Info@jeroenenanneleen.be
www.jeroenenanneleen.be

Openingsuren
Dinsdag tot vrijdag 8:00 doorlopend tot 18:30

Zaterdag 8:00 doorlopend tot 18:00
Zondag 8:00-12:30

Gesloten op zondagnamiddag en maandag
Feestdag zie website

Volg ons op Facebook en Instagram!


