Barbecue Mogelijkheden

Barbecueservice Hoeve Ravenstein

Duurzaam, puur en eerlijk
Wij geven u graag meer informatie over de complete barbecueservice
van Hoeve Ravenstein!
U bent bij ons op het goede adres als het gaat om een geslaagde
barbecue met biologische en streekproducten.
Of het nu gaat om vlees, vis, of vegetarisch, verse stokbroden, spreads
en salades, Hoeve Ravenstein biedt het allemaal.
Met onze van A tot Z barbecue service leveren wij ook aanvullende
goederen en diensten vanaf 10 personen. Zo kunt u een barbecue,
kok, maar ook borden, bestek etc. bij ons reserveren. Wij komen uw
complete barbecue pakket graag bezorgen en nemen na afloop de
afwas natuurlijk weer mee.
Een barbecue op Hoeve Ravenstein organiseren? Dat kan natuurlijk
ook!
Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor uw diner
of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
We helpen u graag.
Met culinaire groet,
Het team van Hoeve Ravenstein

Onze barbecue
pakketten worden
bereid met de beste
ingrediënten rechtstreeks
van ons erf

Barbecue
Biologisch barbecueën
Het standaard BBQ pakket

Het pakket bevat 8 soorten vlees,
op basis van 4 à 5 stuks per persoon.
• Drumstick (gaar)
• Varkenssaté
• Rundvleeshamburger
• BBQ worst
• Procureurlapje
• Gekruid kipdijtje
• Rocky steak
• Varkensshaslick

Het vegetarische BBQ pakket

Het pakket bevat 8 soorten op basis van
4 à 5 stuks per persoon.
• Gevuld rolletje
• Vegetarische wrap
• Vegetarische shaslick/sate
• Gevulde paprika
• Vegetarische burger
• Samosa
• Groentestokje
• Vegetarisch worstje

Het standaard BBQ pakket bevat ook
drie soorten salades (250 gram p.p.)
•
•
•

Kartoffelsalade
Pastasalade
Griekse rauwkostsalade

Sauzen:
Satésaus
Knoflooksaus
Frisse zigeunersaus
Cocktailsaus
€14,95 per persoon

Het vegetarische BBQ pakket bevat ook
drie soorten salades (250 gram p.p.)
•
•
•

Kartoffelsalade
Pastasalade met pomodori
Griekse rauwkostsalade

Sauzen:
Satésaus
Knoflooksaus
Frisse zigeunersaus
Cocktailsaus
€14,75 per persoon

Deze barbecue pakketten bevatten ook vers afgebakken brood. Het brood wordt
standaard voor u gesneden.
Bij het barbecue aanbod op deze pagina zijn een gasbarbecue , borden en bestek
inbegrepen. Breuk wordt in rekening gebracht.
U kunt aanvullend kiezen voor koks-ondersteuning à € 35 per uur en/of bediening
à € 30 per uur.

www.hoeveravenstein.nl

Barbecue
Biologisch barbecueën
Het All-inn BBQ pakket

Het pakket bevat 10 soorten vlees op
basis van 4 à 5 stukjes per persoon.
• Rib eye steak
• Varkenshaassaté
• Rundvleeshamburger
• BBQ worst
• Procureurlapje
• Gekruid kipdijtje
• Rocky steak
• Varkensshaslick
• Merquez worstje
• Zomerspiesje

Het vispakket

Het pakket bevat 8 soorten
op basis van 4 à 5 stukjes per persoon.
• Zalmfilet
• Luxe visspies
• Vispakketje
• Scampiespies
• Gevulde forel
• Visburger
• Sardientjes
• Kabeljauw-zalmstokje
De gekweekte vis is biologisch
of heeft het ASC keurmerk.

Het All-inn BBQ pakket bevat ook
drie soorten salades:
• Kartoffelsalade
• Pastasalade
• Griekse rauwkostsalade
Sauzen:
Satésaus
Knoflooksaus
Frisse zigeunersaus
Cocktailsaus
€17,95 per persoon

Het vispakket bevat ook:
drie soorten salades:
• Kartoffelsalade
• Pastasalade
• Griekse rauwkostsalade
Sauzen:
• Satésaus
• Knoflooksaus
• Frisse zigeunersaus
• Cocktailsaus
€14,75 per persoon

Deze barbecue pakketten bevatten ook vers afgebakken brood. Het brood wordt
standaard voor u gesneden.
Bij het barbecue aanbod op deze pagina zijn een gasbarbecue , borden en bestek
inbegrepen. Breuk wordt in rekening gebracht.
U kunt aanvullend kiezen voor koks-ondersteuning à € 35 per uur en/of bediening
à € 30 per uur.

www.hoeveravenstein.nl

Barbecue
Biologisch barbecueën
Het Royal de luxe BBQ pakket
Het pakket bevat 10 soorten op
basis van 4 à 5 stukjes per persoon.
• Lams racks
• Original rib eye steak
• Eendenspiesje
• Dry aged hamburger
• Merquez
• Met spek omwikkeld kipdijtje
• Rocky steak
• Varkenshaassaté
• Procureursteak
• Zomerspiesje

Het Royal de luxe BBQ pakket bevat
ook drie soorten salades:
• Luxe kartoffelsalade
(met blauwe aardappel en parmaham)
• Pastasalade
• Salade Caprese of
Griekse rauwkost met feta
Sauzen:
• Satésaus
• Knoflooksaus
• Frisse zoet zure relish
• Cocktailsaus
€19,75 per persoon

Bij het barbecuepakket zitten ook diverse soorten vers afgebakken brood.
Indien gewenst gesneden en met boeren-kruidenboter.
Bij dit barbecue aanbod is een gasbarbecue , porseleinen borden en
bestek inbegrepen.
Breuk wordt in rekening gebracht.
U kunt aanvullend kiezen voor koks-ondersteuning à € 35 per uur
en/of bediening à € 30 per uur.

www.hoeveravenstein.nl

Barbecue
Biologisch barbecueën
Het Smokey Joe BBQ pakket
Het pakket bevat 8 soorten vlees en vis
op basis van 4 à 5 stukjes per persoon.
• Beenhammetje
• English pie (vleespasteitje)
• Original Rib eye steak
• Runderhamburger
• Eendenspiesje
• English style worstje
• Spare ribs
• Kipdijtje
• Zalmfilet met vel

Bij het Smokey Joe barbecuepakket
verzorgen wij ook 3 soorten salades:
• Luxe kartoffelsalade (met blauwe
aardappel)
• Pastasalade
• Salade Caprese of Griekse rauwkost
met feta
Sauzen:
Satésaus
Knoflooksaus
Frisse zigeunersaus
Cocktailsaus
€17,50 per persoon
excl. kosten bedienend personeel

Bij het Smokey Joe BBQ pakket gaat u met een echte smoker BBQ barbecueën.
Dit pakket is uitsluitend met bedienend personeel te bestellen.
Bij het barbecuepakket zitten ook diverse soorten vers afgebakken brood
met Smokey Joe kruidenboter. Het brood wordt standaard voor u gesneden.
Borden en bestek zijn inbegrepen. Breuk wordt in rekening gebracht.

www.hoeveravenstein.nl

Barbecueën
Duurzaam, puur en eerlijk
Hollandse barbecue
Koud:
• Brood met boter en kruidenboter
• Aardappelsalade
• Rundvlees- of vissalade naar keuze
• Frisse komkommersalade
• Knoflook- en cocktailsaus
• Satésaus €0,50 per persoon extra.
Warm:
• Verse slagers hamburger
• Kipsaté
• Shaslick
• BBQ worst
• (extra optie saté saus a €0.50 p.p.)
€ 17,95 per persoon (excl. servies en barbecue)

Barbecue compleet
Koud:
• Vissalade aangekleed met rivierkreeft en gerookte zalm
• Salade caprese
• Pastasalade met kip en tomatensalsa
• Cocktail-, barbecue-, tzazikisaus en saté saus
• Brood, kruidenboter, aïoli en tapenade
Warm:
• Verse slagers hamburgers
• Saté van de haas
• Provençaalse gemarineerde biefstukspies
• Spies van knoflook gamba’s
• Pakketje van zalm filet met pesto
€ 24,50 per persoon (excl. servies en barbecue)

www.hoeveravenstein.nl

Barbecueën
Streek barbecue
Koud:
• Quinoa salade met grillgroenten
• Grove rauwkorst salade met soester boeren kaas snippers
• Verse knoflooksaus met kruiden uit onze eigen tuin
• Satésaus
• Stokbrood en vloerbrood met verse kruidenboter en andere smeersels
Warm:
• Hamburger (rund) van Natuurvlees van Hoeve Ravenstein
• Polderhoen saté spies van Natuurvlees van Hoeve Ravenstein
• Rosbief a la minute van Natuurvlees van Hoeve Ravenstein
• Biefstukspies van Natuurvlees van Hoeve Ravenstein
€25,50 per persoon (excl. servies en barbecue)

Barbecue Proef
Koud:
• Plateau van gerookte Noorse zalm met rivierkreefjes en gamba’s
• Plateau van diverse Spaanse en Italiaanse hamsoorten met verse meloen
• Salade caprese
• Diverse broodsoorten met verse tapenades en aïoli
• Cocktail-, barbecue-, tzazikisaus en saté saus
Warm:
• Provençaalse runderspies met pomodori
• Buideltje van verse zalmfilet met pesto
• Spies van knoflookgamba’s
• Saté van de haas
• Terayaki spies van kippendijen
• Spies van kriel, courgette en paprika
€27 per persoon (excl. servies en barbecue)

www.hoeveravenstein.nl

Braadstukken
(H)eerlijk vlees van Hoeve Ravenstein
Uiteraard kunt u ook braadstukken bij ons afnemen en deze zelf of door onze
kok laten bereiden. Hieronder ziet u een kleine greep uit de mogelijkheden.

www.hoeveravenstein.nl

Barbecue service
Barbecue apparatuur

BBQ en smoker Black Jack
L 350 x B 140 x H 210

BBQ en smoker Little John
L 350 x B 140 x H210

Houtskool barbecue

Paella pan

Gas barbecue

Big green egg

www.hoeveravenstein.n

Dessert
Boerderij-ijs en desserts!
Schepijs van de Boerderij *
• Keuze uit 9 wisselende smaken
€1,25 per bol
Ravensteinse sorbet *
• 3 bollen ijs naar keuze, slagroom & ijswafel
€5,95
Dessert los:
• Proef tuintje op bord (mini bavarios, fruit spiesje en tiramisu)
• Aardbeien met balsamico, amaretti en basilicum
• Trio mini bavarois
• Panna cotta in glaasje met rood fruit
• Ijs coupe in overleg
€5,95 per persoon
Grand dessert:
• Tiramisu
• Minibavarois
• Fruitspiesjes
• Frambozen tartelette
€9,50 per persoon
Grand dessert luxe:
• Tiramisu
• Aardbeien met ameretti en balsamico
• Minibavarois
• Bonbons
• Frambozen tartelette
€11,95 per persoon
* De gerechten aangegeven met een ‘*’ kunnen enkel worden gereserveerd
inclusief bediening

www.hoeveravenstein.nl

Op Hoeve Ravenstein
Uw barbecue bij ons op het erf
Welkom bij Hoeve Ravenstein. Onze Hoeve is gelegen op landgoed Groeneveld,
midden in de Baarnse bossen en dicht bij snel- en toegangswegen.
Heeft u interesse om een bijeenkomst, diner, evenement of feest bij ons te
geven? Wij helpen u graag aan een voorstel op maat.
De familie Tupker & medewerkers

Boerderijlokaal:
In de voormalige varkensstal treft u nu ons
sfeervolle Boerderijlokaal aan. Vanuit het
lokaal heeft u zicht op de landerijen en het
erf van de Hoeve. Het Boerderijlokaal
beschikt ook over een aangrenzend terras.

Zichtstal:
De zichtstal bereikt u via een trap. De
ruimte heeft uitzicht over de
koeienstal.

Het erf:
Op ons erf treft u verschillende
overdekte locaties aan die gebruikt
kunnen worden voor uw
bijeenkomst. Zoals ‘de Hooitas’ en
‘de stal’

Barbecue service
Barbecue clinic
• BBQ clinic:
Benieuwd naar de fijne kneepjes van het barbecueën? Of loop je bijvoorbeeld
al een tijd met het idee rond om eens een lekkere Pulled Pork te maken, maar
weet je niet hoe? Volg dan een barbecue clinic!
Wat leer je tijdens deze clinic:
o Hoe je een houtskool barbecue goed en snel kunt aansteken
o Wanneer je wel of niet de deksel op de barbecue moet doen
o Wat direct en indirect vuur is
o Hoe je het beste kunt roken op een gas of houtskool barbecue
o Hoe je grote delen vlees mooi kunt grillen
o Wat de beste kerntemperaturen zijn voor verschillende
vleessoorten
o Recepturen voor een heerlijke koolsla, een stoere BBQ-saus en de
allerlekkerste hamburger ter wereld!
o Als afsluiting zorgen we voor een verrassend toetje. Uiteraard ook
van de barbecue.
• BBQ clinic mogelijkheden:
Barbecueën is niet alleen lekker, het is ook nog eens gezellig en leuk!
Bovendien kan het in de zomer en in de winter, het hele jaar door.
Onze BBQ clinic is ideaal als:
o Personeelsfeest
o Bedrijfsuitje
o Vaderdagcadeau
o Teamuitje
Vraag gerust naar de data of de mogelijkheden voor besloten groepen

www.hoeveravenstein.n

