BBQ in een prachtig bos!
Wie geniet er niet van? BBQ midden in de natuur!
Bij het boeken van een arrangement is het mogelijk een geheel
verzorgde BBQ van onze Keurslager te boeken.
Dus niet zelf met borden, bestek en glazen sjouwen. Al het werk wordt uit
handen genomen.
Het personeel van de Keurslager bereidt een heerlijk stuk kwaliteitsvlees,
de drank wordt geserveerd, afwassen en opruimen doen wij.
Mocht er toch een buitje over trekken in het zonnige Zuid-Limburg, dan is
er de mogelijkheid om te genieten op het overdekte terras of binnen in de
sfeervolle horeca.
Met op de achtergrond een concert van fluitende vogeltjes en de geur van
moeder natuur smaakt het NOG lekkerder!

BBQ pakket 1

BBQ pakket 2 de luxe

Vis pakketjes (witvis / zalm)

Vis pakketjes (witvis / zalm)

Gemarineerde grill worst

Black Angus burger

Gemarineerde varkensoester

Scampi spies

Kipsaté

Black Angus steak

Biefspies met zon-tomaat

Ossenhaas stukjes met zon-tomaat

Pepersteaks (kogelbiefstuk)

Pepersteaks (kogelbiefstuk)

Spiesjes diverse soorten

Varkenshaas shaslick

Uitgaande van 3 stuks vlees p.p.

Uitgaande van 3 stuks vlees p.p.

met 7 variaties in vlees/vis

met 7 variaties in vlees/vis

€ 19,95

€24,95

Inclusief: Limburgse koude schotel | pasta salade | tomaat mozzarella | komkommersalade met
appel | griekse koolsalade | verse fruit salade |
3 soorten sausjes | kruidenboter | minibroodjes

Dranken zijn voor eigen rekening!

U kunt alleen deelnemen aan de BBQ met minimaal 20 volwassen personen. ( In combinatie met
een Blotevoetenwandeling of Arrangement , zie onze site ).
Voor kinderen is er een speciaal BBQ pakket samen gesteld. Dit is alleen mogelijk in combinatie
met volwassenen.

BBQ pakket kinderen t/m 12 jaar
1 Kinderspies (gehaktballetje slavinkje knakworst)
1 Grillburger

(voorgegaard)

1 Grillworstje (gemarineerd)

Fruitspies
Pasta salade met druifjes
Versfruitsalade
3 Soorten sausjes
Mini broodjes

€10,- p.p.
Tijdstip van de BBQ tussen 15:00 uur tot 17:00 uur in overleg. Graag tijdig reserveren!
Voor meer informatie: info@blotevoetenpark.nl

Bij de reservering van een BBQ vragen wij een aanbetaling van €300,-.
Graag minimaal 14 dagen voor de BBQ te voldoen op rekening:
NL52 INGB 0005105164 t.n.v. Blotevoetenpark Brunssum.
Onder vermelding van naam en datum van d

