
Grillmaster “uwkokaanhuis” vanuit de mobiele keuken  
Handzame gerechtjes vers bereid in het bijzijn van de gasten. De gerechtjes worden op eigen 

unieke wijze gepresenteerd met passende garnituren. Naar wens serveren wij de hapjes uit of 

kunnen deze door de gasten zelf aan onze mobiele keuken worden uitgezocht. Ideaal voor uw 

tuinfeest! 

Fingerfood en bites: worden uitgeserveerd op een plateau met keuze uit meerdere gerechtjes 

Walking dinner: worden de gerechten per gerecht in gangen uitgeserveerd op bordjes 

BBQ Chefs choice: worden de gerechten vanaf de grill met bijbehorende garnituren 

uitgeserveerd in buffetvorm 

 

Fingerfood en bites “Wappaz”       € 49,50 
Vers afgebakken broden met diverse smeersels 

Salade en rauwkost 

 

Mini gazpacho pecorino-tomatensoep met krokantje 

Cocktail van Hollandse garnalen 

Bruchetta met tomaatjes, knoflook en basilicum 

 

Caribisch-Gambaspiesje met jalapeno-ananassalsa  

Geroosterd buikspek met bloemkoolzalfje, uienchutney  

Licht pittige spies van teriyaki-chili kippendijen met mais-tomatensalsa  

Gelakte sparerib met American BBQ-saus, colesla  

Citroen-peperzalmfilet couscous en coulis van gepofte paprika 

Portobello gevuld met brie, honing en baby-leaves 

 

Mousse van caramel en witte chocolade met gemarineerde aardbeien 

In kokos gemarineerde ananas van de grill met lobbige Maliburoom 

  

Fingerfood en bites “Extravaganza”      €  54,50  
 

Vers afgebakken broden met smeersels 

Salade en rauwkost 

 

Gerookte aardappelsoep met bacon, cheddar en lente-ui 

Tataki van tonijn met gegrilde gamba, kimchee, zeekraal en sesamdressing 

Portobello gevuld met zongedroogde tomaat, feta en groene pesto 

Mousse en ham van gerookte eend met Ardeense uienconfit 

 

Zwaardvis met mint-basilicumgrillade op een mousseline van knolselderij en beurre noisette. 

Coquille omwikkeld met bacon, zeekraal en gesmolten salieboter 

Aziatische runderhaasspies met verse atjar, gebakken uitjes en pindasaus 

Procureur van Livar varken met parmezaanpolenta en balsamico-uien  

Geglaceerde eendenborst met oosterse pistache-muntpilav 

Paddenstoelentostada met avocado crème en tomatensalsa 

 

Gegrilde pruimen met honing-citroenyoghurt/ Chocolade ijs met gegrilde banaan 



Walking dinner          € 62,50 
 

Sashimi tonijn kort gegrild, met Oosterse noedelsalade, zoetzure komkommer en chioggiabiet 

Gebakken gambaspiesje op zeewiersalade met een kreeftensoepje 

Tandoori kipspiesje met verse atjar 

Mini lamsburger met kaas en poblanopeper 

Gegrilde eendenborst gelakt met Hoisin en crumble van cashew 

Red snapper met kappertjes-peterselieboter en gesmoorde spinazie 

Lamsrack-koteletje met crème van tuinbonen  

Gekaramelliseerde perzik met mangosorbet 

Gegrilde chocoladesandwich met sinaasappelmarmelade 

  

 

BBQ Chefs choice         € 49,50 
 

 

Koude gerechten:  Diverse afgebakken brood 

    Kruidenboter en diverse tapenade 

    Uitgebreid assortiment huisgemaakte salades en rauwkost 

 

Warme gerechten  Gepofte aardappel, gevulde portobello 

    Gegrilde Halloumikaas met compote van Ardeense uien 

    Surf en turfspies van diamanthaas en gamba 

    Zalm met chiliboter 

    Zwaardvis-tomatenspies 

    Black-Angus biefburger 

    Ribeye-steak 

    Yakitorispies van gemarineerde kip 

    Souvlaki  

 

Erbij:    Tzatziki, knoflooksaus, BBQ-saus, cocktailsaus 

    Pepersaus, groene kruidensaus, ketjap-pindasaus 

 

Na:    Blueberry-mascarponetrifle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dinerbuffet 3 gangen        € 45,00 

 

Voorgerechten  

 
Huisgemaakte tomatensoep met gehakt  

Italiaanse salade van tomaten, mozzarella, pijnboompitten en pesto 

Luxe vleesplateau met serrano ham , Spianata en chorizo  

Visplateau van gerookte zalm, gerookte forel, krabsalade en rivierkreeftstaartjes  

Diverse soorten brood, aioli en kruidenboter  

 

Hoofdgerechten  

 
Varkenshaasmedaillons in bospaddenstoelensaus  

Kippendij in truffelroomsaus 

Stoofvlees “flamande”  

Gamba’s met verschillende witvissoorten in kreeftensaus  

Gebakken krieltjes  

Pasta Aioli  

Aardappelgratin  

Gegrilde groenten ratatouille  

Rauwkostsalade en groene salade 

 

Nagerecht Het “HansKookt” spektakel 

Omelet Sibérienne ( roomijstaart met getrempeerd kapsel omhuld, opgespoten met parfait) 

Diverse glaasjes met mousse, trifle en panna cotta 

Patisserie zoals tiramisu, creme javanais en plaat gebak 

Bavaroistaart en cheesecake 

Vers fruitsalade 

Warme kersen en bosvruchtentopping 

Slagroom 

 

 

Dessertbuffet los te bestellen als afsluiting van uw diner, BBQ, etc. € 11,50 

 

 

 

Kaasplankje             v.a. €  9,00  
 

Kaasplateau met assortiment naar keuze met vijgenbrood, chutney, druiven en olijven 

 

 

 



 

 

Amusehapjes in glaasje (v.a. 10 stuks per item)     4,50 p.st. 
 

Holl.garnaaltjes en cocktailsaus 

Krabsalade en cocktailgarnaal 

Oosters kipspiesje in ketjapsaus 

Vitello Tonato  

Gerookte kipcocktail met mango, avocado en mozzarella  

Zalm en cocktailsaus 

Carpacciohapje met rasp van Parmezaanse kaas 

Gerookte forel en wasabicreme 

Gamba-spiesje met chilisaus 

Roomkaas, vijg en Italiaanse ham 

Camembert, zongedroogde tomaat 

Eendenmousse met gerookte eendenham en confit 

Gazpacho, kruidenroomkaas en mint 

 

 

 

Borrelhapjes “Royaal” (v.a. 20 stuks per item) € 3.50 p.st. 
 

Bonbon van zalm met holl.garnaaltjes    Mini-clubsandwich kip en spek 

Canapé brie met preiselbeerenmarmelade    Notenbrood /blauwschimmelkaas 

Komkommerschuitje met paling/bieslookcreme   Canapé rosbief en cornichon  

Gevuld eitje met haringkaviaar    Crostini tomaat/olijftapenade (2) 

Tomaat-mozarellaspiesje (2)     Ham-meloenspiesje (2) 

Notenbrood met Paté gourmand     Wasabinootjes per bakje 

Oosters kipspiesje met chilisaus     3 Gehaktballetjes/tomaten-relish 

Wrap zalm-kruidenkaas (2)     Wrap kip-guacamole (2) 

Wrap surimi-chilisaus (2)     Wrap vegetarisch (2) 

Gemarineerde olijven per bakje    Groentechips met dips per bakje 

 


