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Vervangt alle vorige prijslijsten
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www.baveco.be - bart@baveco.be/info@baveco.be

Enkele suggesties aan onze mobiele frituren:
MENU "BAVECO" à volonté: 12,5¤/volw en 7¤/kind tem 10 jaar - min 30 pers.
5 tal gefrituurde hapjes door ons bediend
Verse frietjes in puntzak met koude sauzen
Saté – frikandel - kaaskroket

KINDERTARIEF TOT 10 JAAR

MENU "PARTY" à volonté: 8,5¤/volw en 5¤/kind tem 10 jaar - min 45 pers.
Verse frietjes in puntzak met koude sauzen
Saté - frikandel – kaaskroket
HALAL/GLUTENVRIJE SNACKS OP AANVRAAG

MENU "BUSINESS" à volonté: 12¤/pers – min 30 pers.
Verse frietjes in puntzak met koude sauzen
ENKEL BEDRIJVEN
Saté - frikandel - kaaskroket
Dranken: Coca-cola, Zero, Fanta, spuitwater inbegrepen- jupiler+ 3¤ (tijdens maaltijd)

MENU "FRIKANDEL": 4,5¤/pers - min 75 pers.

JULLIE VOORZIEN BONNETJES
Verse frietjes in puntzak met koude saus – 1 frikandel of 1 kaaskroket

MENU "FRIKANDEL” à volonté: 6¤/pers - min 50 pers.
Verse frietjes in puntzak met koude sauzen- frikandellen en kaaskroketten

MENU "EXPRESS": 5¤/pers- min 60 pers.

JULLIE VOORZIEN BONNETJES
Verse frietjes in puntzak met koude saus, 1frikandel of 1 saté of 1 kaaskroket

MENU "FAMILY" à volonté: 9¤/pers – min 40 pers.
Verse frietjes met koude sauzen – stoofvlees OF vol-au-vent (vers bereid)
(vooraf te kiezen bij reservatie)

MENU "FAMILY” extra" à volonté: 12¤/pers min 30 pers.
Verse frietjes met koude sauzen - stoofvlees EN vol-au-vent (vers bereid)
Koude sauzen: mayonnaise, verse tartare, pickles, ketchup tomaten/curry, andalouse,
cocktail, samurai en joppiesaus
Gefrituurde hapjes: mini frikandel, groentenloempia, mozzarellastick, bami balletjes,
kipnuggets, …
“Family” menu’s worden in plastiek bakjes bediend met compartiment en plastiek
vork, op bord met bestek en rauwkost (tomaten, salade, wortelen en komkommer)
= +3 euro pp
…bekijk onze suggesties op bord
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Enkele assortimenten apéro hapjes-bediening inbegrepen

Gefrituurde apéro – 7 euro pp

Mini frikandellen, philadelphia kaasbolletjes, chicken fingers, groentenloempias,
mozzarellasticks, bami balletjes, kipnuggets, enz

Mix apéro – 11 euro pp
-

kippeboutje of kipnugget
- grijze garnalen garni met curry
spiesje ham-meloen
- groentenloempia
mozzarella stick
tartiflette (deegkoekje) met breydelham mousse

Koude apéro – 13 euro pp
-

spiesje ham-meloen
- grijze garnalen garni met curry
spiesje tomaat-mozzarella
- wrap met zalm/kruidenkaas
carpaccio van rund
tartiflette (deegkoekje) met breydelham mousse

Warme apéro – 14 euro pp
-

vidée vol-au-vent
mini croque
kippeboutje

- scampi wok
- vidée bolognaise
- mini hamburger

Tapasschotel – 12 euro pp – per 10 pers (op dienblad)

Olijven, spiesje tomaat-mozzarella, zongedroogde tomaten, meloen met ham, chorizo,
tapenade+picos, manchego kaas, gemarineerde haringfilet, guacamolé+tortilla dips,
mosseltjes, ansjovis, pepersalami, wasabi noten, afgewerkt met tête de moine en
druiven.
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Enkele suggesties op de grill – min 25 pers:
bij minder dan 30 pers worden er koude en warme krielaardappelen
voorzien ipv frieten
BARBECUE - 16 euro pp – kinderen tot 10 jaar - 10 euro
-

Vlees: kalkoensteak, bbqworst en ribbetjes à volonté
Verse frietjes met koude sauzen: verse tartare, mayo en ketchup
Rauwkost: sla, tomaten, wortelen en komkommer - appelmoes voor de kinderen
2 warme sauzen: keuze: champignon, peper, béarnaise of provençaalse
Borden en bestek inbegrepen
Extra steaks: + 5 euro pp
Extra côte à l’os: + 6 euro pp
Extra filet pur: +10 euro pp
Extra vispapillot (kabeljauwhaasje): + 6 euro pp
Extra assortiment warme groenten: boontjes/spek, witloof, wortelen: + 5 euro

CÔTE à L’OS - 25 euro pp – kinderen tot 10 jaar – 12,5 euro
FILET PUR - 35 euro pp – kinderen tot 10 jaar – 15 euro
-

Vlees: à volonté
Verse frietjes met koude sauzen: verse tartare, mayo en ketchup
Rauwkost: sla, tomaten, wortelen en komkommer - appelmoes voor de kinderen
Assortiment warme groenten: boontjes/spek, witloof, wortelen
2 warme sauzen: champignon, peper of béarnaise
Borden en bestek inbegrepen
Extra vispapillot (kabeljauwhaasje): + 6 euro

"STEAKS" 300gr - 18 euro pp – kinderen tot 10 jaar – 10 euro
-

-

Steak 300gr
Verse frietjes met koude sauzen: verse tartare, mayo en ketchup
Rauwkost: sla, tomaten, wortelen en komkommer - appelmoes voor de kinderen
2 warme sauzen: keuze: champignon, peper, béarnaise of provençaalse
Borden en bestek inbegrepen
Extra assortiment warme groenten: boontjes/spek, witloof, wortelen: + 5 euro
Extra vispapillot (kabeljauwhaasje): + 6 euro

Aangepaste prijzen voor eetfestijnen tot 1000 pers.
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Warme beenhesp à volonté – min 30 pers
17 euro pp – kinderen tot 10 jaar – 10 euro
-

hamnootjes (zonder been) – ambachtelijke ham Marco Beth-Deinze
Verse frietjes met koude sauzen: verse tartare, mayo en ketchup
Rauwkost: sla, tomaten, wortelen en komkommer- appelmoes voor de kinderen
Fruit: perziken en ananas
2 warme sauzen: champignon, peper, béarnaise of provençaalse
Borden en bestek inbegrepen
Extra assortiment warme groenten: boontjes/spek, witloof, wortelen: + 5 euro

Aangepaste prijzen voor eetfestijnen tot 1000 pers.
Enkele suggesties op bord – min 30 pers
-

Stoofvlees met rauwkost en frieten

-

Vol au vent met rauwkost en frieten

-

Balletjes in tomatensaus met rauwkost en frieten

-

Scampi’s op 3 wijzen: lookboter, getomateerde- en currysaus en frieten

-

Ardeens gebraad met champignonsaus, rauwkost, fruit en kroketten

-

Koetong in madeira saus met champignons, erwten en kroketten

-

Vispapilotte van kabeljauwhaasje met rauwkost en frieten

-

Kippenbrochetten met champignonsaus, rauwkost en frieten

-

Varkensorloff met warme groenten en kroketten

-

Halve kip met champignonsaus, rauwkost en frieten

-

HALAL menu’s eveneens beschikbaar

-

Rauwkost: sla, tomaten, wortelen en komkommer
Fruit: perziken en ananas

Ribbetjes met rauwkost en frieten

Wij rekenen geen startkosten – enkel verplaatsingskost voor mobiel en personeel
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ONTBIJTBRUNCH à volonté – 18 euro pp – kinderen tot 10 jaar - 10 euro
Min 50 pers
• assortiment mini koffiekoeken
• rozijnenbrood
• mini pistolets wit/bruin
• cornflakes natuur/chocolade
BEDIENING
• cake
INBEGREPEN
• gekookte ham
• assortiment kaas: jonge, brie en smeerkaas
• gerookte zalm
• assortiment confituur/choco
• roerei
• verse fruitsalade
• assortiment yoghurt
• boter
• dranken: koffie, thee, fruitsap, cava, plat water, melk, koude chocomelk
aangepaste prijzen voor grote groepen

MINI SANDWICHES worden voorzien met:

préparé, tonijnsalade, ham, krabsalade, kaas, eiersalade,… afgewerkt met groentjes
en gepresenteerd op dienbladen.
1,25 euro per sandwich - receptie: 4 tal broodjes – maaltijd: 7 tal broodjes

LUXE MINI BROODJES wit/bruin - worden voorzien met:

gerookte zalm, martino, kalfsgehakt, tonijnsalade, parmaham, brie, …
1,85 euro per sandwich - receptie: 4 tal broodjes – maaltijd: 7 tal broodjes
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PASTAMOBIEL EVENEENS TER BESCHIKKING

Huur onze oldtimer Citroën HY ‘Le Champhui’ op uw feest
(meer info op onze nieuwe website-weldra beschikbaar!)

Wij kunnen uw catering eveneens voorzien van extra personeel, drankmobiel, koelremorque,
receptietafels, barkrukken, ijskar, enz…
Beste relatie,
bedankt dat wij reeds 10 jaar uw partner mogen zijn bij het verzorgen van uw feest,
wij zijn zeer fier om reeds 1000den tevreden klanten te mogen begroeten.
Aarzel niet ons te contacteren voor verdere vragen of inlichtingen.
Service, vriendelijkheid en kwaliteit blijven onze prioriteit!
Feestelijke groeten,
Bart Verdonckt – zaakvoerder
Het baveco-team

