BBQ & Outdoor cooking folder

Dé specialiteit van Profonde : onze professionele Grand Hall BBQ komt naar u toe!

Ons 'Outdoor cooking & BBQ-menu' kan u volledig zelf samenstellen naar uw smaak en die van uw
gasten.
Wij suggereren 3 stukken vis-, vlees- of vegetarisch naar keuze per persoon. Wel vragen we om het
totaal aantal soorten per feest te beperken tot 5 - 6 soorten.
Vanaf 8 personen kan u dit buffet afhalen in onze winkel, vanaf 15 personen kunnen wij dit bij u thuis
verzorgen.

U kiest dus zelf uw hapjes, hoofdgerechten (en groentenbuffet), nagerechten of formule voor uw
unieke feest.

BBQ – tapas
Als aperitief suggereren we verschillende hapjes. Allemaal terplaatse op onze grill klaargemaakt.
Oester (natuur) of met dragonvinaigrette € 2,5

Kippenvleugeltje gemarineerd € 1,5 / stuk

Escargot (2) met lookbroodje € 2,2

Kippenvleugeltje 'Mojito' € 2 / stuk

Scampispiesje (2) met limoen en kokos € 2,5

Venkelworstjes 'Profonde' € 1,5

Gegrilde Sint-Jacobsvrucht met rozemarijn € 3,5 Mini-worstjes assortiment € 1,5 / stuk
Zalm met sesamzaadjes € 2,5

Mini-hamburger met bbq-saus € 2,5

Gamba met rauwe ham € 2,5

Spiesje van dadels (2) met spek € 2

Gegrild sardientje met gegrild brood € 2,1

Assortiment mini-satés (kip, varken, rund) € 2

Pijlinktvis met limoen € 2,1

Gemarineerde ribbetjes € 2

Gegrilde groenten met olijfolie € 2,1

Mini-lamsburgertje met bbq-saus € 2,5

Visbereidingen
Onze huisspecialiteit!
Moot van pladijs op de graat € 6,5

Papillotes

Gambaspies (3) € 5

Zeebaarsfilet met venkel € 8,5

Scampibrochette met limoen (5) € 6,5

Forelfilet met groene kruiden € 7

Met limoen gegrilde pijlinktvis € 6

Zalm op Italiaanse wijze € 7

Zeewolffilet 'Saltimbocca' € 9,75

Duo van zalm en kabeljauw € 7,5

Zalmfilet met sesamzaadjes € 6,5

Mosseltjes met lookboter € 7

Gemarineerde verse sardienen € 6

Tongrolletjes (2) met fijne groentjes € 6

Fruits de mer (oester/scheermes/langoustine/...)

Duo van tongrolletje (1) met scampi's (2) € 7

met lookboter € 7,5 (min. 15 pers)
Steak van zwaardvis € 8

BBQ XXL (in zijn geheel op de rooster gelegd!)

In sesamolie gemarineerde tonijnsteak € 9

Zalmrollade met koriander en venkel € 8

Alle visbereidingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van de vis op de veiling!

Vegetarische bereidingen
Ook de vegetariërs worden bij onze BBQ niet vergeten!
Groentenbrochette € 6

Paddenstoelen met kruidenkaas € 6

Courgetterolletjes met geitenkaas € 6

Gegrilde Berloumi (grilkaas) € 6

Auberginerolletje met mozzarella € 6

Assortiment gegrilde groenten € 6

Kinder-BBQ
Voor de kinderen adviseren we 1 of 2 stuks vis of vlees per kind en rekenen we 2
kinderen voor de prijs van 1 volwassene voor het groentenbuffet.
U kan kiezen uit ons volledige assortiment, eventueel aangevulde met kinderchipolata (€ 4), spie met
mini-worstjes (€ 4), kippenvleugeltjes (€ 4 voor 3), hamburger (€ 4), ...

Vleesbereidingen
Vlees, voor elk wat wils!
Van het varken

Van het lam

Varkensbrochette met mosterd 5

Lamskotelet met kruidenboter € 7,5

Varkenslapje met pesto € 6

Lamsbrochette gemarineerd € 7,5

Witte pens met oude kaas € 4

Lamssteak gemarineerd € 7,5

Varkenshaasje met mosterd € 6,5
Varkenshaasje gevuld met kruiden € 7,5

Van het rund

Gemarineerde ribbetjes € 6,5

Rundsbrochette met paprika € 7
Rundssteak met kruidenboter € 7

Gevogelte en konijn

Rundsentrecôte met kruidenboter € 7

Gevogeltebrochette gemarineerd € 6

Klassieke 100% rundsburger € 7

Kippendij met honing gelakt € 5
Kipkotelet (dij ontbeend) gemarineerd € 6

BBQ XXL

Kipfilet in kokosmelk gemarineerd € 6,5

Côte à l'os (Zesrib of Rib-Eye met been) € 7,5

Kipfilet 'parmiggiano' € 6,5

Lamsbout met rozemarijn € 8

Konijn met provencaalse kruiden € 6,5

Lamsschouder gevuld met salie € 8
Varkenshaasje gevuld met noten en dragon € 8

Nagerechten
Voor een heerlijk nagerecht na onze Outdoor Cooking BBQ verwijzen we naar onze dessertenfolder!
Dat kan in buffetvorm of op een dessertbord gedresseerd worden.

Kruiden & sauzen
Wij maken zelf al onze sauzen & kruidenmengelingen om onze gerechten af te werken aan de BBQ.
Onze kruidenmengelingen, sauzen, vinaigrettes zijn ook te koop in de winkel of aan de BBQ!

Groenten- & saladebuffet
Ons saladebuffet wordt à volonté voorzien tijdens heel uw menu.
Degustatiebuffet (€ 7)
Witte koolsalade met ananas, curry en rozijntjes

Huisbereide mayonaise en cocktailsaus

Krielaardappelen met rozemarijn en look

Warme BBQ-saus van de chef

Wortelsalade met mais

Brood

Pastasalade met zoete paprika en amandelnoten
Tomatensalade met bieslook en sjalot
Knolseldersalade met mosterddressing
Courgettesalade met yoghurtdressing en munt

Het assortiment kan licht wijzigen.

Outdoor cooking & BBQ bij u terplaatse
Bij verzorging van de BBQ door ons terplaatse worden onze werkuren
toegevoegd aan de prijs van uw menu.
Bediening : € 39 / uur / personeelslid (of € 32,23 excl. btw)
Outdoor kok / verantwoordelijke : € 47 / uur / kok (of € 38,84 excl. btw)
Onze werkuren starten vanaf het vertrek aan onze winkel tot aankomst aan onze winkel.
Geen bijkomende verplaatsings- of kilometervergoeding.
Samen met u bekijken we hoeveel personeel nodig is om uw feest te verzorgen.
Wij maken ook een detailofferte van de geschatte uren die we nodig zullen hebben van zodra we uw
menu uitgewerkt hebben. In principe verzorgen wij uw BBQ tot ongeveer 80 personen, maar andere
aantallen zijn bespreekbaar. Wij komen aan huis vanaf een bedrag van € 600 (menu + bediening).

Al onze prijzen zijn inclusief BTW.
Versie van 15 maart 2016, deze vervangt alle vorige versies.

