
Pakket 1 ★  

Vleesgerechten  
(Gem. 5 p.p.)
   
• Provencaals gemarineerde 

speklap
• 2 stokjes gemarineerde kipsate
• Varkensmedaillon met ras el 

hanout
• Grillworst met tuinkruiden
• Huisgemaakte beefburger
• Procureurlapje met cayunkruiden

Salades 
• Ambachtelijke kartoffelsalade
• Barbecuesalade
• Komkommer-dillesalade
• Hollandse rauwkostsalade

Garnituren
• Whisky-cocktailsaus
• Tomaat-barbecuesaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Kruidenboter
• Ambachtelijke broodsoorten

Prijs per persoon  €18,50

restaurantbellevue.nl volg ons op:  

Barbecue Bellevue 

vrijdag 9 november



Pakket 2 ★ ★

Vlees en visgerechten 
(5 p.p.)

• Varkensmedaillon met honing en 
mosterd

• Spies met kipfilet met piri-piri
• Provencaals gemarineerde 

speklap
• Australische rumpsteak met 

zwarte peper
• Barbecue grillworst met 

tuinkruiden
• Huisgemaakte beefburger
• Spies met scampi met Spaanse 

peper en knoflook

Salades 
• Ambachtelijke kartoffelsalade
• Bellevue barbecuesalade
• Ambachtelijke rundvleessalade
• Komkommer-dillesalade
• Hollandse rauwkostsalade

Garnituren
• Whisky-cocktailsaus
• Tomaat-barbecuesaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Kruidenboter
• Ambachtelijke broodsoorten

Prijs per persoon  €22,50 

restaurantbellevue.nl volg ons op:  

Barbecue Bellevue 

vrijdag 9 november



Pakket 3 ★ ★★

Vlees & Visgerechten 
(5 stuks p.p.)
    
• Spies van in kerrie gemarineerde 

kipfilet met ananas
• Australische rumpsteak met 

zwarte peper
• Lamsboutbiefstukje met tijm en 

rozemarijnkruiden
• Spies van varkenshaas en gerookt 

buikspek 
• Kabeljauw met gerookte zalm in 

de folie
• Gambastaarten met knoflook en 

piri-piri
• Zalmfilet ‘klassiek’ met kappertjes, 

sjalot en peterselie

Salades 
• Ambachtelijke kartoffelsalade
• Bellevue barbecuesalade
• Ambachtelijke rundvleessalade
• Komkommer-dillesalade
• Hollandse rauwkostsalade

Garnituren
• Whisky-cocktailsaus
• Kerriesaus
• Tomaat-barbecuesaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Kruidenboter
• Ambachtelijke broodsoorten

Prijs per persoon €25,50 

restaurantbellevue.nl volg ons op:  

Barbecue Bellevue 

vrijdag 9 november



Vegetarische 
barbecue 
(In combinatie met Bellevue 
barbecue) 

• Spies met courgette, champignon 
en rode paprika 

• Charlotte-aardappelen in de schil 
met Griekse yoghurt, knoflook en 
peterselie 

• Wrap met verse geitenkaas, 
artisjok en bieslook 

• Groenteburger 
• Focaccia met rozemarijn 
• Pakketje met bloemkool, 

gorgonzola en walnoten 

Prijs per persoon €15,00 
 

Kinderbarbecue 
(In combinatie met Bellevue 
barbecue) 

• Hamburger 
• Barbecue grillworst 
• Spies van kipfilet 
• Huzarensalade 
• Stokbrood met kruidenboter 
• Appelmoes, ketchup en mayonaise
 

Prijs per kind €10,00

restaurantbellevue.nl volg ons op:  

Barbecue Bellevue 

vrijdag 9 november

Alle barbecues zijn inclusief
Barbecuetang, au bain-marie voor 
satésaus, borden, bestek en servetten. 
Afgeleverd in koelcontainer of box, 
wij wassen voor u af.
Wij kunnen u een luxe OFYR 
barbecue (incl. hout) aanleveren 
voor €75 (incl. halen en brengen).

Uw barbecue met kok
Indien gewenst kunt u de barbecue 
laten verzorgen door een van onze 
koks.

Prijs per uur €27,50


