Barbecue Jochumhof 2019
Op één van de terrassen. Deze gevarieerde BBQ kan door u zelf worden verzorgt of wij
stellen een kok tot de beschikking voor de verzorging. De extra kosten hiervoor zijn € 75,Overige items voor bij de BBQ worden binnen in buffetvorm voor u klaargezet. De *** achter
de gerechten geven aan dat geheel vegetarisch is.
Wij kunnen u een tweetal suggesties voorleggen welke aan uw wens kunnen worden
aangepast. Deze suggesties kunnen wij verzorgen voor groepen v.a. 20 personen.


De Jochumhof BBQ 1

Stokbrood met kruidenboter ***
Huisgemaakte Pastasalade ***
Huisgemaakte Aardappelsalade met ei en augurkjes
Gemengde salade met komkommer en tomaat ***
Perzik en Ananas ***
Div. koude sauzen ( knoflook, cocktail, kerrie )***
Rostbratwurst
Hamburger
Shalick van kipfilet
Prijs € 14,95 p.p.
(kinderen vanaf 2 t/m 11 jaar betalen € 1,25 per levensjaar)



De Jochumhof BBQ 2

Stokbrood met kruidenboter ***
Huisgemaakte pastasalade ***
Huisgemaakte huzarensalade
Gemengde salade met komkommer en tomaat ***
Perzik en Ananas ***
Div. koude sauzen ( knoflook, cocktail, kerrie ) ***
Roodbaarsfilet ( papillote, in folie met kruidenboter en wijn)
Saté ( van de varkenshaas) met satésaus
Gemarineerde kipfilet
Speenvarken kotelet
Prijs € 18,50 p.p.
(kinderen vanaf 2 t/m 11 jaar betalen € 1,60 per levensjaar)

 Optionele aanvullingen
Frietjes met mayonaise (deze zullen we in frietzakjes uitserveren )

€ 1,00 p.p.
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Desserts een samenstelling van uw eigen wensen
Voor het samenstellen van een dessertbuffet een minimale afname van 3 soorten
(m.u.v. slagroom en chocolade saus). Onderstaande prijzen zijn per persoon.











Diverse ijssoorten
Diverse zoete lekkernijen
(Spekkoek, bonbons en slagroomsoesjes)
Vers fruit salade
Verse slagroom
Warme huisgemaakte chocolade saus
Panacotta van vanille met roodfruit
Chocolade mousse
Hangop met compote van roodfruit
Crème brullée
Koffie mousse

€ 2,25
€ 2,00
€ 2,00
€ 0,50
€ 0,50
€ 1,50
€ 1,75
€ 1,50
€ 1,75
€ 1,75

Dessert per persoon uitgeserveerd in een wijnglas met licht geslagen room en vanille ijs



Cappuccino van aardbei (seizoen)
Cappuccino van ananas

€ 5,25
€ 5,25

Wij berekenen geen locatiehuur. Deze tuin wordt onderhouden door ca. 40 vrijwilligers.
Voor het behoud en onderhoud van de botanische tuin bereken wij een symbolische bijdrage
van € 1,- p.p. Uiteraard mogen uw gasten hiervoor de tuin bezoeken.
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