JE COMPLETE FEEST
DOOR QUADAKKERS
LATEN VERZORGEN?
KIJK VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN OP
QUADAKKERS.NL

Soorten barbecues
• tafelmodel kleine gasbarbecue met rooster
tot en met 20 personen
huur
bij een besteding vanaf € 250.00
• middelgrote gasbarbecue op poten met rooster
tussen 20 en 40 personen
huur
bij een besteding vanaf € 250.00
• grote gasbarbecue op wielen met rooster
tussen 40 en 100 personen
huur
bij een besteding vanaf € 250.00

€ 30.00

gratis

€ 30.00
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al onze barbecues zijn inclusief bezorging, complete schoonmaak
propaangas,barbecueset 2x barbecuetang, 1x kwast en zonnebloemolie

Extra Service
• huur servies plus schoonmaak
levering van eetservies, bestek, serveerbestek,
complete schoonmaak, de dag erna retour halen
Bij minimaal 20 personen
Bij minimaal 40 personen
Bij minimaal 70 personen

€ 2.50 per persoon
€ 2.00 per persoon

BARBECUE OP EEN
UNIEKE LOCATIE?

€ 1.75 per persoon

Huisregels
• Onze barbecues zijn te bestellen vanaf 10 personen.
• Wij bezorgen gratis in de gemeente Voerendaal.
Buiten de gemeente Voerendaal bezorgen wij boven een besteding van
€ 150.00 gratis. Onder dit bedrag rekenen wij een kleine vergoeding.
• Wij zijn geopend van maandag tot en met zondag
van 7.30 uur tot 22.00 uur.
• Bestellen liefst zo vroeg mogelijk. U kunt echter uw barbecue
uiterlijk bestellen of aanpassen tot vier dagen voor leverdatum.
• Onze prijzen zijn geldig vanaf 1 april 2019, eerder verstrekte brochures
vervallen op deze datum.
• Al onze gerechten worden gekoeld aangeleverd.
• Wenst u een barbecuespecialist neem dan contact met ons op.

QUADAKKERSEVENEMENTEN.NL

Quadakkers Catering en Partyservice
Hogeweg 24, 6367 BD Voerendaal
045 575 42 69 • www.quadakkers.nl
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Barbecuepakket Ukkepuk per persoon € 2.00

Barbecuepakket Termaar per persoon € 11.50

Barbecue aanvulling

• Frikadel
• Hamburger

• Brochette van livar varkenshaas
• Gemarineerde boerderijkipfilet
• Gemarineerd limousin regional biefstukje
• Limousinburger

Ukkepuk, Dreumes, Kleine Smuller per persoon € 5.00
• Macaronisalade
• Komkommerpartjes
• Cherry-tomaatjes
• Mayonaise en curry
• Verse fruit spiesjes (ananas, meloen en aardbei)
• Vers gebakken wit stokbrood

Barbecuepakket Dreumes per persoon € 2.50
• Barbecueworst
• Hamburger

Barbecuepakket Kleine Smuller per persoon € 4.00
• Barbecueworst
• Hamburger
• Kipsaté

Barbecuepakket Weustenrade per persoon € 13.00
• Brochette van lamsfilet
• Brochette van varkenshaas
• Gemarineerd kogelbiefstukje
• Verse zalmfilet met knoflookboter

Barbecuepakket Colmont per persoon € 14.00
Barbecuepakket Retersbeek per persoon € 4.50
• Gemarineerde kipfilet
• Brochette van varkenshaas
• Barbecueworst

• Mini-varkenshaasbrochette
• Mini-kogelbiefstukje
• Mini-limousinburger
• Mini-kipfilet (gemarineerd)
• Mini-chipolata worstje
• Mini-zalmfiletje met verse knoflookboter

Barbecue aanvulling Simple per persoon € 8.50
• Huisgemaakte koude schotel
• Macaronisalade
• Komkommersalade met verse dille
• Salade van witte kool met fruit
• Verse fruitsalade
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Barbecuesaus
• Kruidenboter
• Vers gebakken stokbrood, wit en tarwe
• Mini-pistolets
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Barbecuepakket Craubeek per persoon € 6.50
• Souvlaki (filetlapje met griekse kruiden)
• Gemarineerde kipfilet
• Brochette van varkenshaas
• Gemarineerd speklapje

Barbecuepakket Winthagen per persoon € 18.00
• Gemarineerd lamskoteletje
• Gemarineerde rib-eye steak 250 gram
• Verse forelfilet met witte wijndressing
• Gemarineerde scampi-brochette

Barbecuepakket Fromberg per persoon € 7.00
• Gemarineerde kipfilet
• Gemarineerde runderschnitzel
• Limousinburger
• Barbecueworst

Barbecuepakket Vis per persoon € 19.50
• Visstoofpotje vanaf de barbecue
• Zalmfilet met knoflookboter
• Gemarineerde scampispies
• Spiesje van zwaardvis met een Spaanse marinade

Barbecuepakket Mingersborg per persoon € 10.00
• Gemarineerd kogelbiefstukje
• Souvlaki (filetlapje met griekse kruiden)
• Brochette van kipfilet
• Limousinburger

Barbecuepakket Vegetarisch Speciaal per persoon € 10.00
• Vegetarische tofu brochette
• Groentenburger
• Groentenbrochette
• Gezoete maiskolf

Barbecue aanvulling Luxe per persoon € 11.50
• Huisgemaakte koude schotel
• Tiroler kartoffelsalat
• Pasta salade met basilicum en zontomaatjes
• Salade van romano tomaat met mozzarella en een
aceto balsamico dressing
• Salade van witte kool met bleekselderij en ananas
• Kreta salade met rode uien en feta kaas
• Verse fruitsalade
•Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Barbecuesaus
• Satésaus warm
• Kruidenboter
• Vers gebakken olijvenbrood en ciabatta stokbrood
• Mini-pistolets

