op terras woensdag t/m zondag mogelijk tussen 17:00 en 20.30
mogelijk vanaf minimaal 20 gasten

“WALKING” BBQ ARRANGEMENT BUFFET €30 p.p.
in combinatie met

DRANKARRANGEMENT €7,50 p.p. per uur
onbeperkt drankjes keuze uit bier van de tap, wijn wit/rose/rood, frisdranken
Het arrangement bestaat uit:
Op de sta-tafels serveren wij als amuse stengels/crackers met twee lekkere huisdips
…………………………………..
Vooraf gemaakte keuze uit 5 gerechten voor uw groep:
U heeft de keuze uit: 3 vlees-, 1 vis-, of 1 vega en 1 aardappel gerecht
Malse kippendij spiesje Provencale met citroen, knoflookolie & rozemarijn
Varkenshaas saté spies met sate saus
Vega spies met gegrilde groenten, ui, tomaatjes, (tofu) en champignons
Angus beef burgertje Nurks met gebakken appel en truffelmayonaise
Dagvers visje van de grillplaat
Merquez worstje op een spiesje
Gepofte aardappel in folie met zure room en bieslook
Krieltjesspies met laurier en ui & zeezout
Gambaspiesje gemarineerd in knoflook, koriander in kruidenolie
………………………..
We serveren hierbij op de buitenbar schalen met:
Dikke frieten
Mediteranee couscous salade met tomaatjes, koriander, komkommer, feta
Frisse zomersalade met watermeloen, tomaatjes, feta en verse munt

Het BBQ Buffet menu is uit te breiden met de volgende opties:

Supplement Starter€5 p.p. “Zomers soepje” keuze uit:
Thaise Knolselderij of Suppa Caprese

Supplement Dessert €5.50 p.p.
Zomerse Nurkse Tiramisu met een mascarpone room van limoen en passievrucht
& lange vingers
Of
Chocolade brownies van de houten plank voor €3,75 p.p.
……………………………………………………………………………

Wij vragen voor de doorgang van dit arrangement een minimum aantal personen
van 20 volwassen personen. U heeft dan een eigen sta-plekje aan onze buitenbar
met gebruik van statafels aan de achterzijde van ons terras.
Een kind-arrangement is op aanvraag
Reguliere gasten zijn aanwezig in het eethuis en op het terras.
Een tenthuur is op aanvraag.

Heeft u interesse in dit arrangement? Mail of bel ons uw wensen naar
info@nurksindehout.nl of 023-5313166. U kunt vragen naar dit
Walking Buffet BBQ Arrangement.
Tot Nurks,
Marco & Mandy Uitendaal

* dit arrangement/aanbod is altijd onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen
en derhalve kunnen hier geen rechten aan worden verleend. Partij afspraken zijn
altijd persoonlijk en middels een getekende bevestiging.

