
 
                                
 
 

ARRANGEMENT 

BARBECUE BUFFET 
Bij De Blankehoeve beschikken wij over een afgeschermd achter terras mét 

een barbecue ruimte én de Vijverbar. Dit is een losse ruimte met alle 

gemakken zoals een bar en sta tafels en is uitermate geschikt voor groepen. 

Dit kan ook gebruikt worden voor het barbecue buffet. Vraag gerust naar alle 

mogelijkheden! 

 

 

BASIS: 

Gerechten van de grill: 

- Gegrilde kippenvleugels met knoflook en gembersaus 

- Hamburgers met olijven, cheddar & uien 

- De befaamde Spareribs “Memphis”. 

- Varkenskoteletjes met ahornsiroop glazuur 

- Kleine biefstukjes ter plekke van de Ossenhaas gesneden 

- Barbecueworstjes van Slagerij de Buurderij 

- Grote spiesen van gemarineerde kippendijen 

 

Bijgerechten: 

Huisgemaakte salades: 

- frisse groene seizoensalade met paprika, tomaat, mais,  komkommer, augurk, peer 

- maaltijdsalade van aardappel, beenham, selderij en wortel 

- verrassende salade verpakt in slablad, met naar keuze een vis, vlees of 

vegetarische basis 
 

Ambachtelijk brood met diverse smeersels 

Pommes frites 

Rijst 

 

Sauzen: 

- bourbon barbecue sauce 

- homemade sweet chili sauce 

- mosterd uit Eenrum 

- Mayonaise & Curry van Oliehoorn 

- De enige echte satésaus van Wijco 

 

Prijs per persoon vanaf 10 personen:      €26,50  

Prijs per persoon vanaf 25 personen:       €24,50 

 

 

DELUXE: 

Een verrassende mixed barbecue buffet met vlees, vis en vegetarische gerechten 

van de grill. Vraag naar de mogelijkheden en het aanbod van het moment! 

 

Prijs per persoon vanaf 10 personen:       €32,50 

 



 

 

 

UITBREIDING BARBECUE BUFFET: 

 

Bij binnenkomst: 

- Aperitief , diverse smaken, met of zonder alcohol:  v.a.  €4,50 pp 

- Amuse        v.a.  €1,95 pp 

- Originele Bites&Breaks (vanaf 10 personen)  à  €2,50 pp 

 

 

Buffet / grill gerechten (vanaf 5 personen): 

Vegetarisch: 

- Gegrilde venkelsalade met sinaasappel en dadels   €4,00 pp 

- Pizza met artisjokken, geitenkaas en olijven    €4,00 pp 

- Gegrilde aubergines met Indiaas gekruide tomaten   €3,00 pp 

- Gegrilde maiskolven met kruidenzout en Parmezaanse kaas  €3,00 pp 

- Gegratineerde witlof met Pancetta en Taleggio   €3,00 pp 

 

Vis: 

- Mosselen met kokos en laksa      €3,00 pp 

- Zalmfilet in folie met witte win en dille     €5,00 pp 

- Gegrilde tonijnsteak met tomatensalsa     €6,00 pp 

- Gegrilde gamba’s met knoflookboter     €5,00 pp 

 

Vlees: 

- Lamskotelet met honing-thijmsaus      €5,00 pp 

- Gegrilde ham met cranberry-balsamico glazuur (v.a. 15 pers) €6,00 pp 

- Aziatische, op thee gerookte, eendenborst    €6,00 pp 

- Cubaanse varkensschouder van het spit     €4,00 pp 

 

 

 

EXTRA: 

Warme groenten         €1,50 pp 

Soep van de dag         €5,50 pp 

Amuse van de dag         €2,00 pp 

Aardappelgratin         €2,50 pp 

 

 

 

DESSERT BUFFET LOS BIJ TE BESTELLEN      € 6,50 pp 
(hoeveelheden afhankelijk van het aantal personen) 

- Tiramisu met cacao, mascarpone, Amaretto en lange vingers. 

- Bavarois van bosvruchten met aardbeien saus 

- Trifle met cookie dough, frambozen en mousse van witte chocolade 

- Vers fruit 

- Citroentaart met merengue 

 
 

 


