
Janssen Catering barbecue
Onze service:

- Gezelligheid en service

- Nieuwste en smaakvolste gerechten

- Alles uit liefde en passie voor eten

- Catering op maat

   Klein €12,60pp  Middel €17,40pp  Groot €22,25pp
                                U kiest maximaal het volgende 
   4 salades   5 salades    6 salades 
   4 vlees- of vissoorten  5 vlees- of vissoorten  6 vlees- of vissoorten 
   3 sauzen    4 sauzen    5 sauzen 
   1 bijgerecht   2 bijgerechten  3 bijgerechten
 
   U krijgt   U krijgt   U krijgt 
   ±300 gram vlees  ±400 gram vlees  ±500 gram vlees 
   ±300 gram salade  ±400 gram salade  ±500 gram salade 
   ±100 gram bijgerecht ±200 gram bijgerecht  ±300 gram bijgerecht 

Alle barbecuepakketten worden geserveerd met 1/4 stokbrood met kruidenboter per persoon.  

HOE WERKT HET? U kiest een maat barbecue (klein, middel of groot), en 
kiest vervolgens het aantal gerechten wat bij het door u gekozen pakket 

hoort.

Barbecue
www.janssencatering.nl | +31 6 21857707  

info@janssencatering.nl



Salades
    

Frisse salade met tomaat, komkommer, zaden, 
pitten en een lichte dressing  
   
Pastasalade met crème fraîche, bospad-
destoelen en bosui  
    
Paellasalade met saffraan en zeevruchten  
 
Salade “Caprèse” met buffelmozzarella, pomo-
dori, olijfolie en basilicum  
   
Licht zure komkommer-roomsalade  
   
Farmersalade  
  
  

Rundercarpaccio met pijnboompitten, Par-
mezaanse kaas en rucola  
   
Rijkelijk opgemaakte rundvleessalade met 
diverse vleessoorten  
   
Vitello Tonato, gebraden kalfsrosbief met 
tonijnmayonaise   
   
Spinaziesalade, paprika, geitenkaas, zonne-
bloempitten en balsamico  
   
Salade met ossehaas, taugé en cashewno-
ten afgelakt met teriyaki  
   
Rijkelijk opgemaakte zalmsalade met diver-
se vissoorten  
  
  

Gegrilde groentesalade met aubergine, cour-
gette en paprika  
   
Salade nicoise met haricot verts en tonijnfilet 
    
Vers fruitsalade  
  
Salade “Caesar” met kipfilet, spekjes, kaas en 
Caesardressing  
  
Bourgondische aardappelsalade met buik-
spek 
   
Griekse salade met feta, olijf en zongedroog-
de tomaat  

Barbecuegerechten 
 

- Oosterse kipsaté   
- Oosterse varkenssaté   
- Varkensfilet met kruidenmarinade   
- Huisgemarineerde spare ribs   
- Barbecueworst   
- Speklap met cajunmarinade   
- Kipshaslick   
- Spies van bief en ui   
- Spies van kippendijen met Piri Piri   
- Black Angus runderburger   
- Kippenbout   
- Runderentrecôte   
- American steak   
- Alpensteak van kalkoen   
- Spies van varkenshaas en chorizo   

Vleesgerechten      Visgerechten  

- Spies met gemarineerde gamba’s   
- Pakketje met zalmfilet, groenten en wijn   
- Witvis “en papillotte” met citroen    
- Visshaslick   
- Tonijnsteak   
- Hele forel met citroen en dille   

- Gepofte aardappel met crème fraîche   
- Spies met grote champignons 
- Zoete maiskolf     
- Zoete aardappel  
- Groentespies met diverse groenten   
- Roseval grillaardappelen

- Cocktailsaus  - Zigeunersaus 
- Knoflooksaus  - Chilimayonaise 
- Smokey barbecuesaus - Kerriesaus 
- Indische satésaus  - Creamy baconsaus 

Bijgerechten        Sauzen


