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Vaderdag Borrel Pakket & BBQ Pakket 

Vaderdag BBQ Pakket € 47,50 

Het BBQ Pakket bestaat uit verschillende vleesgerechtjes, aardappel wedges, 
sausjes, salades, knapperig brood en smeersels. Het pakket is met zorg 

samengesteld voor 2 personen maar uit te breiden met allerlei lekkers. 
 

         

Vaderdag BBQ pakket a € 47,50 

Kipspies met dragon, Spies met biefstukpuntjes& chimichuri & Iberico verse worstjes 
Gambaspies met koriander 
Aardappel wedges 
Salade van rode bieten, geitenkaas, walnoten en dille & Coussous salade met 
komkommer, paprika, tomaten en paddenstoelen 
3 bijpassende sauzen 
Knapperig brood met smeersels 
Het BBQ pakket is samengesteld voor 2 personen en bevat 2 stuks van alle 
vleesgerechten. Deze gerechten krijgt u gemarineerd aangeleverd maar dienen 
uiteraard nog wel op de BBQ gegaard worden. 

 

De BBQ is samengesteld voor 2 personen.  
Extra uit te breiden met: 

1. Gamba(2) en kipspiesjes(2) a € 9,50 

2. Iberico worstjes(4) a € 3,95 

3. Aardappel wedges a € 2,50 per persoon 

4. Antipastischaal Delicious; schaal Italiaanse vleeswaren en kazen, met olijven, 

gevulde pepertjes en brood € 23,50 

5. Heerlijke Tiramisu traditioneel met koffie en chocolade of met rood fruit  

€ 2,95 per persoon 

6. Fles Portillo Sauvignon Blanc, Malbec of Pinot Noir € 9,95 

Ophalen in de winkel op zaterdag 19 juni, tussen 14.00-17.00 uur 

 

mailto:Info@deliciousbarendrecht.nl
http://www.deliciousbarendrecht.nl/


 

DELICIOUS Barendrecht C.V.  Traiteur  Cateraar  ’t Vlak 3  2991 EP Barendrecht  0180-72.10.66  
Info@deliciousbarendrecht.nl  www.deliciousbarendrecht.nl  

 

 

 

Vaderdag Bestelformulier 
Het advies is om op tijd te bestellen want; vol = vol.  
Ophalen van de gerechten vindt plaats op zaterdag 19 juni 2021,  

tussen 14.00-17.00 uur. De ophaaltijd spreekt u af bij het plaatsen van uw 
bestelling. 
 

Naam:                                             Bestelnummer:                   

Email:      (Wordt ingevuld in de winkel)     

Telefoonnummer:     Ophaaltijd: 
Mobiel:      (Wordt ingevuld in de winkel)  

 
Aantal Gerecht Prijs per 

gerecht 

Totaal bestelling 

 BBQpakket   

 BBQpakket voor 2 personen € 47,50  

    

 Gamba(2) en kipspiesjes(2) € 9,50  

 Iberico worstjes(4) € 3,95  

 Aardappelwedges € 2,50  

 Antipastischaal Delicious € 23,50  

 Tiramisu traditioneel € 2,95  

 Tiramisu rood fruit € 2,95  

    

 Wijn:   

 Portillo Sauvignon Blanc € 9,95  

 Portillo Malbec € 9,95  

 Portillo Pinot Noir € 9,95  
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