Barbecue Box
do t/m za & moederdag | 6 t/m 15 mei 2021
Nu de lente toch eindelijk begint door te zetten en we weer naar buiten kunnen, biedt Rantrée u een heerlijke

Barbecue Box voor thuis:
LANGZAAM GEGAARD BUIKSPEK | eigen marinade
***
HUISGEMAAKTE GEHAKTROL | paprika | ui
***
KIPKOTELET | tomatenmarinade
***
BARBECUEWORST | currysaus | kaiserbroodje
***
* ZALM 41 GRADEN & GAMBA (supplement € 6,50 P.P.)
De box bevat tevens:
•
•
•
•
•

Brood & kruidenboter
Barbecuesaus | cocktailsaus | knoflooksaus
Witte koolsalade met komijn
Koude schotel
Komkommersalade met mango, rode peper en dille

De Barbecue Box kost € 24,50 per persoon (* € 31,- inclusief supplement).
Om de avond compleet te maken is de box uit te breiden met:

Sterrenbonbons
Verschillende soorten bonbons van Chocolade atelier La Fève gemaakt i.s.m. 10 Michelin sterrenchefs.
Sterrenbonbons 10 stuks € 14,95
Sterrenbonbons 20 stuks € 29,95
Sterrenbonbons 40 stuks € 59,95

Wijnen
3 flessen geselecteerd door Jennifer € 55,4 flessen geselecteerd door Jennifer € 65,--

Bestellen, afhalen & bezorgen
De Barbecue Box is beschikbaar op donderdag t/m zaterdag van 6 t/m 15 mei en speciaal voor
moederdag

ook op zondag 9 mei 2021. Uw bestelling kan deze dagen worden opgehaald tussen 15.00 en 17.00u.
Daarnaast bezorgen we onze gerechten bij u aan de voordeur, ook in België! De bezorgkosten zijn € 6,- per
levering. Wij bezorgen in Nederland in de regio's: Maastricht, Meerssen, Voerendaal, Heuvelland en
Parkstad en in België in de regio's Tongeren, Riemst, Bilzen, Lanaken, Maasmechelen en Genk. Leveringen
worden tussen 15:00 en 18:00u bij u thuis bezorgd.
U kunt uw bestelling doorgeven tot 00.00 uur van de voorgaande dag. Vragen? Bel gerust ? 043-3215140
Bestel uw Barbecue Box online via het bestelformulier. (o.v.v. gewenste afhaaldatum en -tijd, het aantal
boxen en of u gebruik wilt maken van het wijnpakket.)

