
Op ‘t terras of bij ‘zus & zo’ weer
GOURMET & STEENGRILL (9st/pp)   € 11,50/pp
Rundstournedos, varkensfilet, cordon bleu, 
chipolataworstje, lamssaté, hamburger, 
kippeschnitsel, spekvinkje

KINDERGOURMET (4st/pp)    € 4,50/pp
Chipolata, kippefilet, hamburger, cordon bleu

FONDUE (380g/pp)     € 10,50/pp
Rundsbiefstuk, kippen- & kalkoenfilet, varkensfilet, 
gekruide balletjes & spekvinkje

Kinderfondue       € 4,50/pp
Kalkoenfilet, rundsbiefstuk, gekruide balletjes & spekvinkje

KOUD GROENTJESASSORTIMENT    € 5,25/pp
Sla, tomaat, wortelen, komkommer, seldersla, 
aardappelsla, witloofslaatje

KAASSCHOTELS      € 13,95/pp
We hebben een zeer gevarieerd assortiment gekende kazen 
en ook minder gekende, dé speciallekes & exclusieve!
Onze troef is om de verschillende soorten te combineren met 
een ruime hoeveelheid vers fruit, noten, vijgen, dadels 
& notenmengeling! 

BROODASSORTIMENT      € 3,95/pp
Graag aangepast brood bij je schotel?
Wij stellen het voor je samen…
Notenbrood, stokbrood, pain d’antan, fitnessbroodjes,..

Charcuterieschotel     € 11,25/pp
Naar uw keuze voorzien wij verse salades zoals 
preparé, krabsla, kip curry, vleessalade in combinatie 
met lekker beleg: hesp, kippenwit, gedroogde ham, 
gebraad, salami, paardje,… Aan jou de keuze!

Met heel veel goesting maken we 
van jullie feestje een fijn moment!

BARBECUEBARBECUE
& gezelligheid& gezelligheid

FOLDER 2021FOLDER 2021

Zoete zaligheid
Verse rijstpap van eigen hoevemelk
Tiramisu classique
Tiramisu speculaas
Chocomousse
Assortiment ijsroom & ijscoupes ‘VAN DE WALLE’
Marshmallow voor in ‘t vuur

Beveren Broecke
Koolputstraat 15 – Melsele

03 775 86 56
www.beverenbroecke.be – info@beverenbroecke.be

OPENINGSUREN
woensdag 7u – 17.30u
donderdag 7u – 17.30u

 vrijdag 7u – 17.30u
zaterdag 7u – 16u
zondag 7u – 12u
ma & di gesloten

BESTEL TIJDIG
03 775 86 56

WE GEVEN GRAAG AANDACHT 
AAN JE BESTELLING! 

GRAAG 48U OP VOORHAND



    
voor bij den aperitief
TAPASBAR ‘APERO’     € 35/schotel
Pure verwennerij tijdens het aperitief!

Een aperoschotel met olijven, tapenades & dipstokjes, 

sweet pepper met roomkaas & speciaal geselecteerde 

charcuterie waaronder superano, truffelsalami, 

finger fuet(salami), manchego,… 

TAPASBAR ‘DELUXE’     € 65/schotel
We breiden de aperoschotel uit met verschillende 

speciale charcuteries, enkele aperokaasjes, tapenades, 

olijven en met een goed stukje stokbrood erbij is dit succes 

gegarandeertd! (4 stokbroodjes zijn inbegrepen.)

Hapjes voor op den BBQ
Kippenboutjes uit het vuistje
Spare ribs
Fakkelbrood (opgerolde wraps)
Scampibrochette
Spekfakkel (gekruid spek)
Apero-kippenstokje (fijnste filet)
Grillworstjes op de stok

Ook van doen
Houtskool
Grillbriketten
Aanmaakblokjes
BBQ kruiden

Ons BBQ-Assortiment
RUND
Entrecôte
Côte à l’os
Filet pur
Ierse zesrib
Gemarineerde steak

GEVOGELTE
Gemarineerde kippenfilet
Gemarineerde kippenboutjes
Apero-kippenstokjes (fijnste filet)
Kalkoenhaasje gemarineerd

LAMS & KALF
Lamskotelet (gemarineerd of natuur)
Lamskroon (gemarineerd of natuur)
Gemarineerde lamsbrochetten
Kalfsfilet

VARKEN
BBQ kotelet (gemarineerd)
Spare ribs ‘natuur’
Gemarineerde spare ribs (voorgegaard)
Varkenshaasje ‘natuur’
Spekfakkel (gekruid spek)

SATÉ & BROCHETTE
Gemarineerde rundssaté   
Rundsbrochette ‘natuur’     
Gemarineerde kalkoenbrochette  
Kippensaté limoen     
Kippenballetjes op spies
Brochette van de Chef (diverse soorten vlees)
Gemarineerde lamsbrochetten
Haasjesbrochetten (omwikkeld met spekje)

WORSTEN & BURGERIJ
Hamburger     
Kippenburger      
BBQ worst          
Merguezworstje
Chipolata op stokje
Kippenchipolata op stokje

LEKKERS UIT DE ZEE
Scampibrochette
Zalmpapillot

Bij den BBQ
KOUDE GROENTJES BIJ DEN BBQ   € 6,65/pers
Sla, tomaat, wortelen, komkommer, seldersla, 
aardappelsla, pastasla

KOUDE SAUSJES       
Tartaar, look, curry, provencaalse saus, 
cocktail, mayonaise

WARME SAUSJES      
Peperroom, archiduc, béarnaise

BROOD & HOEVEBOTER
Stokbrood (wit of fitness), ciabattabrood, notenbrood

AARDAPPELEN BIJ DEN BBQ
Gekruide bakpatatjes
Gevulde aardappel in de schil
Aardappelsalade

PAKKETTEN
STARTERSPAKKET      € 6,95/pers 
BBQ-worst                                                         
Gemarineerde kippenfilet
Gemarineerde biefstuk
ONZE BBQ-BOX       € 13,60/pers 
Starterspakket & koude groentjes bij den BBQ

GENIETERSPAKKET      € 13,50/pers
Scampibrochette
Brochette van de chef
Gemarineerde biefstuk
BBQ-worst
ONZE BBQ-BOX       € 20,15/pers
Genieterspakket & koude groentjes bij den BBQ

KINDERPAKKET       € 5,00/pers
Mini hamburger
Kippenspiesje
worstje
 

TIP
Bestel tijdig,
we besteden

de nodige zorg
aan uw bestelling!

TIP
Prik vooraf in de worsten
om te voorkomen dat ze

open gaan tijdens het bakken.

TIP
Rooster reinigen?

Wrijf het rooster na het bakken 
in met citroen.


