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Een Barbeque op het terras van de  
Hilversumsche Golf Club is net even anders. 
Mogelijk vanaf 25 personen. 
 
 
We plaatsen een buffet met daarop salades, enkele kleine gerechten en onze Lekr broden (bruin & wit). 
U kunt zodoende beginnen met wat koude versnaperingen. Van de BBQ komen dan de vis en vlees evenals wat diverse 
groenten. De kabeljauw cq zalm worden geleverd in pakketjes welke u zo op de BBQ kunt plaatsen. Ze zullen binnen 
enkele minuten zacht en gaar zijn, zonder dat ze droog worden. 
Het vlees verdient iets meer tijd, maar blijft daardoor ook erg sappig. 
Uiteraard is het mogelijk een kok mee te leveren, zodat het eten nog meer een feestje wordt.  
 
Basic: € 25,00 p.p. 
 
Buffet: • Pastasalade met feta, sol tomaat en rucola 

• Groene salade met seizoensgroenten, wortellinten en thijmdressing 
• Diverse Lekr broden, boter met gerookt zeezout erdoor en olijfolie. 

 
BBQ:  • Ambachtelijke hamburger 
  • Met vadouvan gemarineerde kippendijen 

• Curryworst 
• Gamba’s 
• Diverse groenten: paprika, aubergine, courgette, tomaat 

 
Verse frites: deze zullen vanuit de keuken geserveerd worden. 
 
 
 
Uitgebreid: € 40,00 p.p.  
   
 
Buffet: • Pastasalade met feta, sol tomaat en rucola 
 • Cous cous salade, komkommer, paprika, munt 

• Groene salade met seizoensgroenten, wortellinten en thijmdressing 
• Carpacio, persto, Parmezaanse kaas, rucola, gedroogde olijf 
• Bavarois van doperwt en munt, gerookte zalm 
• Diverse Lekr broden, boter met gerookt zeezout erdoor en olijfolie. 

 
BBQ:  • Diamanthaas, jus baharat kruiden 
  • Met vadouvan gemarineerde kippendijen 

• Gemarineerd buikspek van het Livar Varken 
• Gestoofde kabeljauw (pakketje), saus anti-boise 
• Gamba’s 
• Diverse groenten: paprika, aubergine, courgette, tomaat 

 
Verse frites: deze zullen vanuit de keuken geserveerd worden. 
 
   
Andere opties voor op de BBQ zijn er ook, denk bijv aan het volgende: 
  * Zeebaars, zeeduivel 
  * Lamsrack vh Texels lam 
 
 
Bij een BBQ komen extra additionele kosten: 

- € 150,-  per BBQ (plaatsing, houtskool, schoonmaak) 
- € 100,-  per kok, afhankelijk van uw wensen 


