Club menu
stoere BBQ, gastronomische gerechtjes
Hapjes
Crostini’s
baba ganoush & paprika tapenade
feta & garnituren
rauwe ham
BBQ Balls of Fire
2 sausjes

Brochette
van kippendijen
sesam

Gerookte hondshaai
aardappel
skyr & dille

Breydel
hammousse
hoorntje – crumble
Hoofdgerechten

Steak tartaar
‘smokey bloody mary’
zilverui – gruyère
wilde kruiden

Salade ‘Caesar Style’
warm gerookte hoevekip
parmezaan – ansjovis
crispy bacon
croutons

Noordzeevis op cederhout
lauwe salade
selder – erwtjes – courgette
parelcouscous

Pluma d’Íbérico
gebrande mini wortel & crème
chips – guacamole
jus met miso
Dessert

Gegrilde Ananas
kokosijs, -espuma & -schilfers
yoghurtcrumble
citroenmelisse
koffie & thee
Nespresso – Viva Sara
koekjes

Jongeren menu
12 – 16 jaar
Hapjes

BBQ Balls of Fire
2 sausjes

Crostini’s
baba ganoush & paprika tapenade
feta & garnituren
rauwe ham
Brochette
Gerookte
van kippendijen
hondshaai
sesam
skyr – dille

Breydel
hammousse
cornetto – crumble

Hoofdgerechten
Pluma d’Íbérico
gebrande wortel & crème
chips – guacamole
jus met miso

Sir Jeffrey Burger
100% rundsvlees – cheddar
augurk – ijsbergsla
burger dressing

Salade ‘Caesar Style’
warm gerookte hoevekip
parmezaan – ansjovis
crispy bacon
croutons

skin on frietjes
& sausjes
Dessert
Gegrilde Ananas
kokosijs, -espuma & -schilfers
yoghurtcrumble
citroenmelisse
Kindermenu
4 – 12 jaar
Sir Jeffrey Kids Burger
100% rundsvlees – cheddar
augurk – ijsbergsla
burger dressing

Gegrilde Ananas
kokosijs, -espuma & -schilfers
yoghurtcrumble
citroenmelisse

skin on frietjes
& sausjes
Kinderen onder 4 jaar – gratis

Prijzen
Een ‘Club menu’

volwassene (+ 16)
€39
jongeren (12 – 16)
€31
kinderen (4 – 12)
€22
Kinderen onder 4 jaar mogen gratis mee-eten, geef wel even het aantal door.

Borden, bestek, de afwas en alle ‘Outdoor Cooking’ materialen zijn inbegrepen.
Werkuren worden steeds gerekend van Wetteren tot Wetteren.
Als u dranken besteld zijn de glazen inbegrepen, de windowcooler kan na het menu volgens wens
blijven staan. Enkel de geopende flessen worden aangerekend.
Chef = €38/u/persoon
Koks & garçons = €32/u/persoon

Vervoer = €0,75/km (heen & terug)

Om buiten te koken hebben we min. 25m2 nodig en een goede bereikbaarheid met de wagen. Voor
de veiligheid van mens en dier brengen we houten afsluitingen mee zodat alles wel zichtbaar, maar
niet bereikbaar is.
Gerechten kunnen licht wijzigen of op vraag aangepast worden. Zie volgende pagina’s.
We werken met plaatselijk geteelde seizoen producten.
Alle prijzen zijn inclusief btw.

Dranken (incl. windowcooler)
‘Aperitief special’ – Sir Jeffrey’s Gin & Tonic €7.00 per glas
(Geïnfuseerde Gin met rozemarijn, citroen & dennen naalden – een eigen én unieke gin)

Craft pils ‘13’ – 33cl
Pils – Estaminet – 25cl

€2.50
€1.50

Blonde Madam – 33cl
KD bruin – 33cl

€2.50
€2.50

CAVA – 75cl
Vers sinaasappelsap – 100cl

€12.3
€15.2

Wit – Rare Vineyard (Fr) – 75cl
Rozé – Les Frangines (Fr) – 75cl
Rood – Bistro Chic – 75cl

€12.0
€12.5
€12.9

Coca Cola – 20cl
Coca Cola zero – 20cl
SPA orange – 25cl

€1.00
€1.00
€1.00

Canada Dry – 20cl
SPA (bruis/plat) – 25cl
SPA (bruis/plat) – 100cl

€1.00
€1.00
€2.50

Andere mogelijkheden
Hapjes
sharing

per persoon/stuk

Buffalo
kippendij stokjes
BBQ – krokante uitjes

Gegrilde oester
vinaigrette van
gembersiroop & framboos

(extra +€1.5 | ipv gratis)

(extra +€2.5 | ipv +€1.5)

Gerookte eend
gel van mango
kropsla hart
pinda’s
(extra +€1.5 | ipv gratis)

Quesedillas
rundsgehakt – zure room
paprika – maïs

Coquille
doperwt – kuit
(extra +€2.5 | ipv +€1.5)

(extra +€1.5 | ipv gratis)

Hoofdgerechten
½ gegrilde kreeft
gedroogde tomaat
basilicum – look
tomatenboter
(extra +€17 | ipv +€9)

Gegrilde Ierse entrecote
salade van gepofte krieltjes
rucola – radijsjes
graanmosterd
vinaigrette
(extra +€12 | ipv +€4)

Eendenborst
‘canette’
sinaasappel & kersen
wortel – krieltjes
vanille
(extra +€8 | ipv gratis)

Gegrilde Noordzeevis
Cajun stew
‘seizoengroenten’
focaccia
(extra +€8 | ipv gratis)

Spare Ribs
gepofte aardappel
koolsla – radijsscheuten
mosterd room
(extra +€8 | ipv gratis)

Smokey Rib Eye
lauwe pompoen salade
feta – koriander
scheutjes
(extra +€12 | ipv +€4)

BBQ Pavlova
Gerookte rode vruchten
sorbet – pistache – meringue
vanille espuma

Goldrush
Chocolade
crumble & goudparels
macaron – bourbon
mousse

Desserten
Peach Cobbler
warm perzikgebak
crumble van boterwafels
vanille ijs & stroop

(seizoen)

Outside burgers
Gelakt Breydelspek
atjar tjampoer – radijsscheuten
pittige Sir Jeffrey
dressing
(extra +€7 | ipv gratis)

Traag gegaarde rundswangen
tartaar met mierikswortel
zoetzure augurk
veldsla
(extra +€7 | ipv gratis)

Portobello chili burger
tomaat – kidneybonen – mais
cheddar – krokante uitjes
zure room
(extra +€7 | ipv gratis)

Wil je enkel burgers?
Ook daar kunnen we voor zorgen, vraag het maar aan Sir Jeffrey!
Andere gerechten op maat zijn ook mogelijk,
onze koks gaan geen uitdaging uit de weg!

Verhuur
Stertent €50/dag – h540 b1370 – (kan op een grasveld staan van +/- 15m diameter)

www.outdoorcookingclub.eu

