VOGEL BBQ / GOURMET SCHOTELS
Tijdens uw verblijf op Recreatiecentrum de Vogel is het mogelijk uw
barbecue-of gourmet avond geheel door ons te laten verzorgen.
U heeft keuze uit diverse soorten pakketten. Wij bezorgen de verse
ingrediënten op uw vakantieplek. Ook de barbecue of t-pan
(gourmet)platen brengen wij graag naar u toe.
U heeft er geen werk aan! U gebruikt alleen uw eigen bestek en
servies. Hierbij een overzicht van onze pakketten:
VOGEL-BBQ-CLASSIC
 Hamburger
 BBQ-worst
 Kip-drumstick (voorgegaard)
 Gemarineerd varkenslapje
 Saté van varkenshaas

€ 13.00

VOGEL-BBQ-ELEGANCE
 Hamburger
 Worstje met spek
 Kipfilet gekruid (voorgegaard)
 Bourgondische rib
 Saté van varkenshaas
 Runderspies Salsa

€ 15.00

VOGEL-BBQ-AVANTGARDE
 Hamburger
 Kipfilet gekruid (voorgegaard)
 Bourgondische rib
 Saté van varkenshaas
 Zuid Amerikaanse entrecote
 Lamskotelet (enkel)

€ 17.50

Bovenstaande pakketten zijn inclusief:
 Stokbrood
 Kruidenboter
 Roomboter
 Komkommer in romige saus
 Rauwkostsalade
 Huzarensalade
 Ananas op sap
 Pindasaus, knoflooksaus, cocktailsaus en onze geheime saus
U kunt gratis over een gas-barbecue beschikken. Deze dient geheel schoon te worden achter gelaten.
Anders zijn wij genoodzaakt voor deze service kosten (€ 25,-) in rekening te brengen.
Supplementen (* = geleverd zonder stokbrood e.d.);




Kinderen: Marshmallows, spies met gehaktballetjes en kipfilet, hamburger € 5,- *
Vegetarisch: Groentenschijf, braadworst, “vlees”spies met paprika € 11.50.
Vispakket: Spies met scampi, kabeljauw en zalm € 5,- *
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VOGEL-GOURMET-CLASSIC






biefstuk
Kipfilet
Varkensschnitzeltje
Slavink
Hamburger

VOGEL-GOURMET-ELEGANCE






€ 12,50

Kogelbiefstuk
Varkenshaasmedaillon
Kipfilet
Hamburger
Slavink

VOGEL-GOURMET-AVANTGARDE








€ 11,50

€ 13,50

Rundertartaar
Kipfilet
Hamburger
Varkensschnitzel
Slavink
Kalkoen-oester
Kogelbiefstuk

Bovenstaande pakketten zijn inclusief:









Stokbrood
Kruidenboter
Roomboter
Komkommer in romige saus
Rauwkostsalade (o.a. ook champignons, paprika en ui)
Voorgekookte aardappelschijfjes
Ananas op sap
Pindasaus, knoflooksaus, cocktailsaus en onze geheime saus

Supplementen (* = geleverd zonder stokbrood e.d.);

Vegetarisch: groentenschijf, vega-nuggets, “vlees”balletjes en -blokjes € 12.50 per pakket
Vispakket: Scampi, kabeljauw en zalm € 4,50 *
Kinderen: gehaktballetjes, hamburger, knakworstje, frikandelstukjes € 5,- *
Uiteraard kunnen wij ook aan vrijwel al uw afwijkende wensen voldoen.
Uw bestelling graag 1 week voor uw bezoek aan ons kenbaar maken. Minimaal 5 personen per
pakket. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0114-681625 of info@plazadevogel.nl
U kunt gratis over bakplaten beschikken. Deze dienen geheel schoon te worden achter gelaten.
Anders zijn wij genoodzaakt voor deze service kosten (€ 25,-) in rekening te brengen.
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