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TIP: Bent u fanatiek spaarder
bij Piggy? Haal dan zelf uw BBQ
op uit Meppel of Wanneperveen
en ontvang punten over het
gehele bedrag!

BBQ
MENUS

Als BBQ-specialist verzorgen we BBQ’s in alle soorten en maten.
Indien gewenst zelfs met kok, dranken, schoonmaak, borden,
bestek, etc… Zie hier alvast een overzicht van onze menu’s en

LANTINGA'S ONTZORGMENU

kijk vooral ook even verder op de volgende pagina’s voor ons
gloednieuwe BBQ Tapas Menu en BBQ & Catering Events.

(V.A. 40 PERSONEN. MINDER IN OVERLEG.)

"MEENEEM" MENU (V.A. 5 PERSONEN)

BBQ "SPECIAAL" (V.A. 5 PERSONEN)

“Lekker en voordelig”

“Onze favoriet”

*
*
*
*

BBQ kipsteakburger
Saté van fricandeau
BBQ worst
Grillburger

11,

95
pp

Met huisgemaakte huzaren- en kartoffelsalade, saté-,
knoflook en joppiesaus, kruidenboter en versgebakken
steenoven stokbroden. V.a. 15p GRATIS gebruik van de
BBQ. Bij het meeneemmenu -de naam zegt het al- is de
bezorging niet inbegrepen. Optioneel: Bezorgen €15,
gebruik BBQ onder 15p €15. Uiteraard kunt u ook gebruik
maken van uw eigen BBQ.

< 10 personen 5 stukjes vlees pp, kies 5 soorten:
> 10 personen 5 stukjes vlees pp, gevarieerd in:
* Biefstukspies
* Bauern bratwurst
*	Kipspies royale
(voorgegaard)
* BBQ Casselerrib
* Varkenshaas saté
* Boeren hamburger
*	Huisgemaakte
shashlick

Wilt u liever niet de hele avond achter de BBQ
staan? Kies dan voor Lantinga’s ONTZORGMENU.
Met liefde bereid door onze koks, incl.
presentatiekramen voor het vlees, porseleinen
borden, bestek, servetten, transport- en
schoonmaakkosten. Lantinga’s ontzorgmenu
gaat uiteraard in combinatie met één van onze
BBQ menu’s en wel voor onderstaande tarieven.

18,95
pp

Met huisgemaakte huzaren-, kartoffel-, rauwkost
en Toscaanse pastasalade, bijpassende sausjes,
versgebakken steenoven(stok)broden, Italiaanse
en Franse kruidenboter en fruitcocktail met
vers fruit als toetje. Vanaf 15p GRATIS bezorgd &
GRATIS gebruik van de BBQ. Onder de 15p rekenen
wij €30,- voor het bezorgen en gebruik van de BBQ.
Uiteraard kunt u ook gebruik maken van uw eigen
BBQ.

Meeneem Menu
Menu Populair
Menu Speciaal
Menu Deluxe
Menu Puur
Menu Tapas

€ 18,50 pp (€ 16,97 excl. btw)
€ 23,50 pp (€ 21,56 excl. btw)
€ 26,50 pp (€ 24,31 excl. btw)
€ 28,50 pp (€ 26,15 excl. btw)
€ 35,50 pp (€ 32,57 excl. btw)
€ 37,50 pp (€ 34,40 excl. btw)

KINDEREN

2 kinderen staan gelijk aan 1 volwassene

BBQ "POPULAIR" (V.A. 5 PERSONEN)

BBQ "DELUXE" (V.A. 5 PERSONEN)

BBQ "PUUR" (V.A. 5 PERSONEN)

“De meest verkochte BBQ schotel”

“Met klassieke Amerikaanse BBQ producten”

“Onze signatuur topproducten, een menu waar we trots op zijn”

< 10 personen 5 stukjes vlees pp, kies 5 soorten:
> 10 personen 5 stukjes vlees pp, gevarieerd in:

< 10 personen 5 stukjes vlees pp, kies 5 soorten:
> 10 personen 5 stukjes vlees pp, gevarieerd in:

< 10 personen 5 stukjes vlees pp, kies 5 soorten:
> 10 personen 5 stukjes vlees pp, gevarieerd in:

*
*
*
*
*
*
*

Huisgemaakte shashlick
Gemarineerde karbonade
BBQ worst
Saté van fricandeau
Boerenburger
Gekruide speklap
Kip yakatori spies

15,

95
pp

Met huisgemaakte huzaren-, kartoffel-, rauwkost
en Toscaanse Pastasalade, bijpassende sausjes,
versgebakken steenoven(stok)broden, Italiaanse en
Franse kruidenboter en fruitcocktail met vers fruit als
toetje. Vanaf 15p GRATIS bezorgd & GRATIS gebruik van de
BBQ. Onder de 15p rekenen wij €30,- voor het bezorgen en
gebruik van de BBQ. Uiteraard kunt u ook gebruik maken
van uw eigen BBQ.

*
*
*
*
*
*
*

Black pepper rib-eye spies
Gambaspies knoflook-peper
Provençaalse lamskotelet
Varkenshaas saté
Lantinga’s spareribs
New York beefburger
Japanse kipdijfilet saté (voorgegaard)

20,

95
pp

Met huisgemaakte huzaren-, Berner Würstlsalade, rauwkost
en Toscaanse pastasalade (inclusief rucola om zelf à la minute
te garneren) diverse sausjes, versgebakken steenoven(stok)
broden, Italiaanse- en Franse kruidenboter en fruitcocktail
met vers fruit als toetje. Vanaf 15p GRATIS bezorgd & GRATIS
gebruik van de BBQ. Onder de 15p rekenen wij €30,- voor het
bezorgen en gebruik van de BBQ. Uiteraard kunt u ook gebruik
maken van uw eigen BBQ.

*	Lamsrack – gemarineerd met olijfolie,
zeezout en knoflook-peper
	Papillotje
van zalm- zalmmootje in alu
*
folie met knoflook en Franse tuinkruiden
*	Kalfscarpaccio – rolletje van kalfsbiefstuk,
gevuld met pijnboompitjes, rucola en
oude kaas
	New
York Prime Rib Eye – voor meerdere
*
personen, ingesmeerd met roomboter,
zeezout en zwarte peper
	Gambaspies
– lekker fris gemarineerd met
*
knoflook en citroen
*	Toscaanse ossenhaasspies – met zon
tomaat, gemarineerd met oregano en tijm
	Black
Angus beefburger – voor de
*
fijnproever

27,

95

Met huisgemaakte huzaren-,
Berner Würstlsalade,
rauwkost en Toscaanse
pastasalade (inclusief
rucola om zelf à la minute te
garneren), diverse sausjes,
versgebakken steenoven(stok)
broden, Italiaanse en Franse
kruidenboter en fruitcocktail
met vers fruit als toetje. Vanaf
15p GRATIS bezorgd & GRATIS
gebruik van de BBQ. Onder
de 15p rekenen wij €30,- voor
het bezorgen en gebruik van
de BBQ. Uiteraard kunt u ook
gebruik maken van uw eigen
BBQ.

pp

BORDEN EN WEGWERPBORDEN

*	Luxe bestekpochets en bio afbreekbare
bordjes: + € 1,50 pp
* Porseleinen borden en bestek inclusief afwas
+ € 1,50 pp

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN
* Vegetarisch * HALAL * Allergenen

