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SaladeSaladeSaladeSalade----    & groentegerechten voor bij de BBQ of gourmet& groentegerechten voor bij de BBQ of gourmet& groentegerechten voor bij de BBQ of gourmet& groentegerechten voor bij de BBQ of gourmet    

Groenten in de hoofdrolGroenten in de hoofdrolGroenten in de hoofdrolGroenten in de hoofdrol    

Tegenwoordig staan de lekkere groenten centraal tijdens de BBQ of gourmet. Met deze inspirerende arrangementen 

zet u wél een gezonde maaltijd op tafel. Staan uw favoriete ingrediënt er niet bij? Vraag het ons te bereiden en wij 

maken er iets bijzonders van! 

BBQBBQBBQBBQ----    & gourmet arrangementen& gourmet arrangementen& gourmet arrangementen& gourmet arrangementen    

BBQ/Gourmet Populair       € 6,98 p.p. / vanaf 5 personen € 5,75 p.p. 

� Fruitsalade 

� Aardappelsalade 

� Pasta salade pesto 

� Chrispy salade (koolsalade met appel, ui & yoghurtsaus) 

 

BBQ/Gourmet Luxe      € 8,98 p.p. / vanaf 5 personen € 7,98 p.p. 

� Fruitsalade 

� Aardappelsalade 

� Huzaren salade met veel rundvlees  

� Pasta salade pesto 

� Waldorf kip kerrie salade (met ananas & bleekselderij) 

� Stoofpakketje (Luxe groentenmix met Franse tuinkruiden & kaas) 

 

BBQ Gezond - Geen koolhydraten    € 8,98 p.p. / vanaf 5 personen € 7,98 p.p. 

� Fruitsalade 

� Slamelange met pijnboompitten, kaas, olijven, zongedroogde tomaten en dressing 

� Gevulde portabello op zijn Italiaans (mozzarella, pijnboompitten & tuinkruiden) 

� Halve rode punt paprika met geitenkaas & spek (afbakken op BBQ) 

� Maïskolf 

 

BBQ Vegetarisch       € 7,98 p.p. / vanaf 5 personen € 7,25 p.p. 

� Gevulde portabello op zijn Italiaans (mozzarella, pijnboompitten & pesto) 

� 2 voorgegaarde groenteshaslicks  

� Gevulde reuze champignon 

� Maïskolf 

 

BBQ/Gourmet Compleet (In combinatie met bovenstaande pakketten)  vanaf 5 personen € 4,- p.p. 

� 2 wrap bites (keuze uit zalm, crab, pesto, kip kerrie of ham) 

� Sausjes (pindasaus, zigeunersaus & knoflookmayonaise) 

� Luxe desembrood (‘Van Menno’) (keuze uit desem, spelt-rogge of volkoren) 

� Pesto, mierikswortelmayonaise, olijfolie met dressing, kruidenboter & knoflookmayonaise 

Speciale wensen? HSpeciale wensen? HSpeciale wensen? HSpeciale wensen? Hulp bij grote BBQulp bij grote BBQulp bij grote BBQulp bij grote BBQ? ? ? ? ----    Wij helpen u graag verder.Wij helpen u graag verder.Wij helpen u graag verder.Wij helpen u graag verder.    
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Laten we samen uw feest plannen!Laten we samen uw feest plannen!Laten we samen uw feest plannen!Laten we samen uw feest plannen! 

Een gezellig samen komen brengt altijd enige stress met zich mee, want u dient uw gasten wel in de watten te leggen. 

Wat zetten we op tafel? Hoeveel moet ik hebben? Ga ik dat allemaal zelf doen? En kan ik dan überhaupt nog van mijn 

feestje genieten? Allemaal vragen die wij samen met u kunnen oplossen.  

Persoonlijk adviesPersoonlijk adviesPersoonlijk adviesPersoonlijk advies 

Tijdens een persoonlijk gesprek bespreken we uw wensen, de grote van het feest en de mogelijkheden. Bekijk alles op 

www.robverschoor.nl of stuur een email naar info@robverschoor.nl.  

 

Lekker & gezond kan dus wel! Laat ons uw feestje verzorgen

Alles wordt met zorg vers bereid Wij maken er iets bijzonders van

Wij zijn thuis in elk seizoen
Bekijk ook onze 'combi-

aanbiedingen' achterin de map


