Catering BBQ op locatie
prijzen geldig t/m 31 december 2021, minimaal 30 personen excl. apparatuur
(bezorgen op zaterdag na 17:00 uur mogelijk vanaf 40 personen)

Barbecue Basisarrangement

17,50



Rustieke broden met roomboter, kruidenboter en cocktail-, knoflook-, en kerriesaus



Ambachtelijke rundvleessalade
Diverse charcuterie; rollade, rosbief, boerenham enz.



Witte koolsalade met rozijn, ananas & wortel



Stokbrood met roomboter, kruidenboter en cocktail-, knoflook-, en kerriesaus



Saté van malse kippendijen



Verse runder hamburgers



Gemarineerde spare ribs



Magere speklappen en braadworstjes

Prijzen zijn inclusief borden, bestek en servetten.
Borden en bestek gaan vuil aan ons retour

Uitbreidingen (prijzen zijn per persoon) :
Frites (ter plekke te frituren) (excl. frituur)
Luxe visschotel;

2,25
3,75

zalmsalade met garnalencocktail, Hollandse haring, gerookte makreel & forel

Roseval aardappels uit de oven met rode ui & champignons
Zalmpakketje
Gambaspiesje
Runder-entrecote
Spiesjes van ossenhaaspuntjes
Uienringen, champignons, paprika & spek (bbq-pan nodig)
IJscokar; 3 soorten ijs
Dessertbuffet “de Hof”

1,50
3,00
2,50
4,75
3,75
2,00
3,75
6,50

Drie soorten roomijstaart; Vanille, tiramisu & aardbei/pistache,
Romige vanilleparfait met gebrand schuim, warme kersen & gesmolten chocolade,
Vers fruitsalade & slagroom

Restaurant “De Hof” Arnhemseweg 3 3927 EE Renswoude tel: 0318-571213 www.dehof.nl info@dehof.nl
Prijzen per persoon / per stuk;
Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

Apparatuur
Huur BBQ pan incl. gas & schoonmaak
Huur outdoor kitchen BBQ grill incl. gas & schoonmaak
Huur elektrische frituur (tot 20 pers.) 2 x 3 KW!!
Huur frituur op gas kleine (20-50 pers.)
Huur frituur op gas groot (vanaf 50 personen)
Huur koelaanhanger
Huur verrijdbare tap “de Hof” (t.b.v. 20 liter fust)
Huur verrijdbare tap “de Hof” met spoelbak (t.b.v. 30-50 liter fust)
Huur steigerhouten bar incl. tap en spoelbak
Huur steigerhouten frisdrankkoeling
Huur terrasheater incl. gas
Bier per liter incl. glaswerk/koolzuur (fust)
Gastheer/vrouw p.p.p.u.
Kok p.p.p.u.

30,00
75,00
45,00
60,00
75,00
175,00
50,00
75,00
100,00
75,00
35,00
5,00
29,50
34,50

In de plaatsen Renswoude, Veenendaal, Ede, Ederveen, Lunteren, Barneveld
Scherpenzeel en Overberg is het bezorgen en ophalen kosteloos.
Onder de 30 personen en bezorging in overige plaatsen in overleg.

Restaurant “De Hof” Arnhemseweg 3 3927 EE Renswoude tel: 0318-571213 www.dehof.nl info@dehof.nl
Prijzen per persoon / per stuk;
Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

