
 Gastvrijheid met een glimlach! 
 Horecaprofessionals –Gastheer/vrouw-Catering –Evenementen 
info@noordhostcatering.nl  Volg ons op Facebook!   www.noordhostcatering.nl 

 

BARBECUE NOORDHOST CATERING 

Een barbecue bij u thuis of op de zaak verzorgt door Noordhost catering is echt volledig, dus inclusief 
kok die achter de barbecue de vlees- en visgerechten heerlijk mals bereidt. Ook zal de kok, gastheer 
of -vrouw de gerechten op het buffet serveren en een toelichting geven. Een barbecue kan zomers 
en in de winter worden gehouden. De barbecue zelf, een buffettafel, servies, bestek en servetten zijn 
inbegrepen bij de prijs. 

BARBECUE - BRONS 

BROOD  -      Ambachtelijk brood met huisgemaakte knoflookboter en tapenade. 

SALADES -      Caprese salade, mozzarella, tomaat en verse basilicum 
- Pasta salade, olijven, feta, paprika, rode ui 

 
AARDAPPEL  -      krokant gebakken aardappel wedges. 

 
 VLEES (3 st.) 

- gemarineerde Entrecote, in rode wijn.   
- kalkoen spiesen, met aubergine, courgette, paprika 
- gemarineerde Spare ribs, cola beerenburg marinade. 

VIS (2st.) 
- kabeljauw in folie gegaard, met citroen, boter en verse kruiden 
- gambaspies, licht pittig                                                                                                                       

€18,50 p.p.* 

BARBECUE - ZILVER 

BROOD  -      Ambachtelijk brood met huisgemaakte knoflookboter en tapenade. 

SALADES -      Caprese salade, mozzarella, tomaat en verse basilicum 
- Pasta salade, olijven, feta, paprika, rode ui 

 
AARDAPPEL  -      krokant gebakken aardappel wedges. 
GROENTEN -      gegrilde groenten, courgette, paprika, aubergine met verse kruiden. 
VLEES (4 st.) 

- gemarineerde Entrecote, in rode wijn.   
- kalkoen spiesen, met aubergine, courgette, paprika 
- gemarineerde Spare ribs, cola beerenburg marinade. 
- Argentijnse burger, gekruid in kruidenmelange 

VIS (2st.) 
- kabeljauw in folie gegaard, met citroen, boter en verse kruiden 
- gambaspies, licht pittig                                                                                                                       

€21,50 p.p.* 
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BARBECUE - GOUD 

BROOD  -      Ambachtelijk brood met huisgemaakte knoflookboter en tapenade. 

SALADES -      Caprese salade, mozzarella, tomaat en verse basilicum 
- Pasta salade, olijven, feta, paprika, rode ui 

 
AARDAPPEL  -      krokant gebakken aardappel wedges. 
GROENTEN -      gegrilde groenten, courgette, paprika, aubergine met verse kruiden. 
VLEES (4 st.) 

- gemarineerde Entrecote, in rode wijn.   
- kalkoen spiesen, met aubergine, courgette, paprika 
- gemarineerde Spare ribs, cola beerenburg marinade. 
- Argentijnse burger, gekruid in kruidenmelange 

VIS (2st.) 
- kabeljauw in folie gegaard, met citroen, boter en verse kruiden 
- gambaspies, licht pittig                                                                                                                       

DESSERT -      Grand dessert, variatie van sorbetijs en yoghurtijs met vers fruit garnering  
 

€24,50 p.p.* 

 

 

 
OPTIONEEL: Aanvullingen bij de barbecue: 

Maiskolf met boter    €2,-  per stuk p.p.  

Gepofte aardappel met mosterdroomsaus €2,-   per stuk p.p. 

Zalm(moot) (circa 350 a 400 gram)  €10,- per stuk p.p. 

Huisgemaakte Brownies (minimaal 12st) €2,5 per stuk p.p. 

Huisgemaakte Cheesecake (minimaal 12st) €2,5  per stuk p.p. 

 

 

 

 

 

 

*een buffettafel, servies, bestek, servetten en barbecue  zijn inbegrepen. 

* inclusief sauzen: 1.barbecue saus, 2. whisky/cocktailsaus en 3.knoflooksaus 

*de kok en / of gastheer of gastvrouw (hosts en hostess) zijn bij de prijs inbegrepen. 

*alles wordt voor u opgeruimd en de afwas doen wij. 

*exclusief startkosten van €35,- per gelegenheid. 
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