IJSSELZICHT CATERING
BARBECUE OVERZICHT 2022
Het zomerseizoen van 2022 is aangebroken en dan is het toch altijd heerlijk om met familie en
vrienden te gaan barbecuen. IJsselzicht Catering is hierin geen onbekende en biedt je uitgebreide
opties aan om uw barbecuefeest heerlijk te doen verlopen. Bekijk hieronder onze standaard
pakketten, of kijk op de achterkant van dit blad naar de overige opties.
Dit blad dient tevens als een bestelformulier mocht u een bestelling willen plaatsen.
Onderstaande barbecuepakketten zijn voorzien van gasbarbecue inclusief gas.
weggooi borden, bestek en barbecue tangen.
BARBECUE PAKKET 1

BARBECUE PAKKET 2

BARBECUE PAKKET 3

€ 14.00 per persoon

€ 15.75 per persoon

€ 18.50 per persoon

Minimaal 10 personen

Minimaal 10 personen

Minimaal 10 personen

Stokbrood
Kruidenboter
2 koude sauzen
Satésaus

Stokbrood
Kruidenboter
2 koude sauzen
Satésaus

Stokbrood
Kruidenboter
2 koude sauzen
Satésaus
Verse vruchten

Huzarensalade

Huzarensalade
Pastasalade

Huzarensalade
Zalmsalade

5 stukken vlees:
keuze uit

5 stukken vlees:
keuze uit

3 stukken vlees:
keuze uit

Kipfilet / Karbonade
Speklap / Worst
Hamburger / Kip saté spies
Hawaii spies

Kipfilet / Karbonade
Kipfilet / Karbonade
Speklap / Worst
Speklap / Worst
Hamburger / Kip saté spies
Hamburger / Kip saté spies
Hawaii spies / Biefstuk spies
Hawaii spies / Biefstuk spies
Filet du Chef/Varkenshaasspies Filet du Chef/Varkenshaasspies
2 stukken vis:
Zalm / Gamba's

Indien de barbecues door ons schoongemaakt dienen te worden,
hanteren wij schoonmaakkosten van € 20.00 per barbecue.
Het is ook mogelijk om het vlees, salades en barbecues los te bestellen.
Op de achterkant van dit blad kunt u hierin uw keuzes selecteren.
Prijzen gelden voor het gehele seizoen onder voorbehoud van prijsstijging in het vlees.

IJSSELZICHT WILSUM
BESTELLIJST BARBECUE 2022
Artikel

Stuksprijs Aantal

Worst

€ 1.40

Kip saté spies

€ 1.60

Speklap

€ 1.50

Hamburger

€ 1.65

Kipfilet

€ 1.75

Karbonade

€ 1.85

Varkenshaas spies

€ 2.50

Varkenshaas saté spies

€ 2.50

Biefstuk spies

€ 2.75

Stokbrood

€ 1.75

Kruidenboter

€ 2.00

Toverkaas

€ 2.00

Tapenade

€ 3.00

Whiskysaus

€ 1.25

Knoflooksaus

€ 1.25

Barbecues
(prijzen alleen in combinatie met vlees)

Gas barbecue incl. gas

€ 40.00

Ofyr

€ 90.00
Huzarensalade, 500 gram

Aantal:

Aantal:

€ 4,75
Brandhout (Ofyr), zak 8 kilo

Weggooibordje + bestek en
servet

€ 0.60

€ 10.00

Aantal:

Schoonmaakkosten per barbecue
Barbecuepakket 1 (z.o.z.)

€ 14.00

Barbecuepakket 2 (z.o.z.)

€ 15.75

Barbecuepakket 3 (z.o.z.)

€ 18.50

€ 20.00
Totaalbedrag:

Naam
Adres
Telefoonnummer
Gebruiksdatum
Deze lijst kunt u inleveren bij Café/Cafetaria IJsselzicht, Dorpsweg 50a, Wilsum
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via 038 – 355 7334 of info@ijsselzichtwilsum.nl

