BBQ STREETFooD
Plant u een babyborrel, receptie, groot event, casual trouw- of verjaardagsfeest?
Burning Butchers richt een Street Food sfeer in naar uw wensen!
- BBQ-bites/toffe burgers/sandwiches/plates - Kortom, onze BBQ Streetfood Formules zijn voor de ware foodies!

EASY TAKE AwAY
•
•

(€ 14/persoon)

3 hapjes (warm/koud) naar keuze uit onze folder
Burger naar keuze (zie BBQ festival)

FooDTRuCK LovER (€ 16/persoon)
•
•

4 hapjes (warm/koud) naar keuze uit onze folder
Burger naar keuze (zie BBQ-Festival)

FooDIES CHoICE (€ 18/persoon)
•
•
•

4 hapjes (warm/koud) naar keuze uit onze folder
Burger of gerechtje naar keuze
(zie BBQ-Festival en menu’s, suppl. bij selectie van gerechtjes)

THE BIGGER THE BETTER (€ 20/persoon)

•
•
•

5 hapjes (warm/koud) naar keuze uit onze folder
Burger of gerechtje naar keuze
(zie BBQ-Festival en menu’s, suppl. bij selectie van gerechtjes)

De BBQ Streetfood formules kunnen vanaf 100 personen worden aangeboden.
De bovenstaande prijzen zijn exclusief de vaste forfait, werkuren chef(s)/bediening en 12% BTW.

aan 't spit!
Wie aan Burning Butchers denkt, denkt niet alleen aan onze grootse barbecues, maar ook aan onze spits om het sappigste stukje vlees
mee te bereiden! Wij hebben diverse spits ter beschikking om op uw feest een volkse topcatering van formaat neer te zetten!

A BASIC PIG
•
•
•
•
•

(€ 18/persoon)

Beenham of varkentje aan het spit
Sla – tomaat – wortel – komkommer
Koude aardappelsalade
1 warm sausje naar keuze
Tartaar – cocktail – BBQ-saus

A FuLL oPTIoN PIG (€ 21/persoon)
•
•
•
•
•

Beenham of varkentje aan het spit
6 gemengde salades
Koude en warme aardappelsalade
2 warme en 2 koude sausjes naar keuze
Sneden gevarieerd boerenbrood

De spitformules kunnen vanaf 45 personen worden aangeboden.
De bovenstaande prijzen zijn exclusief de vaste forfait, werkuren chefs/bediening, borden/ bestek en 12% BTW.

vooR DE ÉCHTE HoBBYKoKS!
Schuilt er in u een ware BBQ-chef die zelf graag achter het spit staat? Dan kunnen onze spits met een varkentje of beenhammetjes
bezorgd of afgehaald worden om zelf te bereiden.
• Huur spit: €100/dag. De waarborg per spit bedraagt €200 (cash te voldoen).
• Reinigen van het spit en toebehoren: €30 (indien dit zelf gereinigd wordt, dan vervalt deze kost)
• Brandhout/cocos briquettes: €25/spit (dit kan ook zelf voorzien worden)
• Varken aan het spit: €8,50/persoon - Beenham aan het spit: €9,50/persoon
• Lamsvlees aan het spit (seizoensgebonden): €13/persoon
• Ook alle groentjes/sausjes/patatjes/broodjes kunnen geleverd/afgehaald worden:
- Basisbuffet (€5/persoon): sla, wortel, tomaat, 2 warme en 2 koude sausjes, koude aardappelsalade
- Streetfoodpakket (€6/persoon): 3 gemengde salades, 2 warme en 2 koude sausjes, verse ovenkoeken voor een sneetje
van het varken/beenhammetje tussen een broodje!
- Luxebuffet (€10/persoon): 5 gemengde salades, warme krieltjes, koude aardappelsalade, 2 warme en 3 koude sausjes,
variatie brood, pasta- en rijstsalade.
De bovenstaande prijzen zijn exclusief borden/bestek, werkmaterialen (messen, lepels, kommen, etc.) en exclusief 6% BTW. Graag 2 weken op voorhand bestellen.

PRijslijst dRanken 2018
•
•
•
•
•
•

Bak Top water plat/bruis 12 x 1 L
Bak Cola/Light/Zero/Ice-tea/Fanta 6 x 1 L
Bak fruitsap 6 x 1 L prik en tik
Bak Omer 24 x 33 cl
Bak Jupiler 24 x 25 cl.
Vat Jupiler 50 L

€ 12
€ 16
€ 16
€ 40
€ 23
€ 170

•
•
•
•
•
•
•

Installeren van een tapinstallatie
Bijplaatsen van frigo’s
Leveren, ophalen en terugname overschot
Koelremorque + leveren + ophalen
Huur ijsemmer
Huur koffiepercolator
Koffie/Thee/suiker/melk

€ 50/stuk
€ 20/stuk
€ 50 (éénmalig bedrag)
€ 150 (éénmalig bedrag)
€ 10/stuk
€ 20/stuk
€ 20

OPMERKING:
•
•
•

•
•

De dranken zijn aanpasbaar van merk
(bv. Chaudfontaine water ipv Top e.d.), hierdoor kunnen de bovenstaande prijzen wel schommelen.
Per begonnen bak of vat wordt de volledige bak aangerekend.
Indien wij de dranken dienen te verzorgen, dan brengen wij volgende voorzieningen mee die in de prijzen van de dranken
zijn inbegrepen:
- Kurkentrekkers/flesopeners
- Opdienbladen
- Handdoeken
- Rietjes
De prijzen van de dranken zijn exclusief de glazen. De glazen, drankbars en dergelijke kunnen wel via ons gehuurd worden.
Ijsblokken kunnen via ons besteld worden. Dit komt op € 1,5 per kilo.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW

PRijslijst dRanken 2018
APERITIEF:
Loxarel - Cava Saniger Brut Nature - 2014 [fris,strak]
Loxarel – Cava Vintage Brut Nature - 2013 [wat voller van smaak]

€ 10,90/fles
€ 12,00/fles

Eclipsia - Champagne Brut Chardonnay Pinot Noir - 2015
[gele pruimen, frambozen en rode appel]

€ 23,00/fles

Ceci n’est pas une saison Artisanaal natuurlijk bier [droog, met bittere afdronk]

€ 6,90/fles

WITTE WIJN:
Meinklang - Burgenlandweiß - 2016 [frisse,fruitige wijn]
Des Homs – Chardonnay - 2016 [voller van stijl, mooi rond]

€ 10,50/fles
€ 11,00/fles

RODE WIJN:
Meinklang - Burgenlandrot - 2015 [soepele rode wijn met frisse zuren]
Meinklang – Blaufränkisch - 2015 [wat kruidiger meer structuur]

€ 11,50/fles
€ 13,90/fles

ROSÉ WIJN:
Roccafiore – Umbria Rosato – 2016 [frisse, sterke en fruitige wijn]

€ 11,00/fles

Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW

