Barbecues en tuinfeesten
Kelfkensbos 51
6511 TB Nijmegen
Tel : 0618473689

Voor bedrijven en particulieren kunnen wij op uw eigen locatie een

Of
Tel : 0620669006

barbecue en/of tuinfeest verzorgen. De aankleding kan bestaan uit een

info@stouthamercatering.nl

of meerdere partytenten, ingericht met terrasmeubilair en statafels,

www.stouthamercatering.nl

bargedeelte en buffettafels.
Wij bieden u een totale verzorging; vanaf het plaatsen van de partytent (en), het begeleiden
van de barbecue, de verzorging van de consumpties, het afruimen van de tafels etc. tot het
weer afbouwen van de tent(en) en afvoeren van de materialen.
Barbecues:
Mixed grill barbecue menu bestaande uit:
•

6 soorten vlees, gebaseerd op 5 stukjes per persoon

•

saté, karbonade, kipfilet, hamburger, barbecueworstje, gemarineerde speklap

•

Cocktailsaus, knoflooksaus en satésaus

•

Aardappelsalade, huzarensalade en rauwkostsalade

•

meloen

•

Stokbrood, kruidenboter en roomboter

•

Incl. borden, bestek, servetten, schalen en tangen

•

gebruik van 1 gasbarbecue per 50 personen inclusief gas

Prijs per persoon € 15,50 ( 25-40 personen)
€ 14,50 ( 40-60 personen)
€ 13,50 ( vanaf 60 personen)
Indien u een alternatief wenst uit bovengenoemde vleessoorten, dan is dat tegen meerprijs
mogelijk.

Prijzen zijn gebaseerd op ca 100 gram
Vlees:
Entrecôte

€ 2,50

Kogelbiefstukje

€ 2,50

Kophaasje

€ 2,50

Zalm

€ 2,00

Garnalenspies

€ 2,00

Vis:

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 9% of 21% BTW.
Op al onze diensten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca, liggen bij ons
ter inzage of worden u op verzoek toegestuurd.
NL74 INGB0005188091

Vegetarische Barbecue:

Als bovengenoemde samenstelling, i.p.v. de vleesgerechten
o.a.
Groentenspies
kaasburger, Groenteburger
Spies met Falafel balletjes
Prijs per persoon €15,00 (minimaal 3 personen)

Materialen: pijs op aanvraag
Personeel:
Bediening medewerker/ster per uur

€ 29,50

Opbouw werker per uur

€ 29,50

Kok

€ 37,50

Bezorgkosten:
In overleg
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