
 

 

Te reserveren vanaf 20 volwassenen  

BBQ Meneer van Eijck  

Lekker genieten van heerlijke vis- en 
vleessoorten: 

• Gemarineerde procureurlap 

• Black Angus burger 

• Kipspies 

• Gemarineerde speklap 

• Gemarineerde scholfilet 
• Zalmfilet en papillotte 

 
Onze chef maakt een combinatie van 
bovenstaande vis- en vleessoorten. 

Bij het barbecue arrangement zijn 
inbegrepen: 

Rundvleessalade  

Kartoffelsalade 

Pastasalade 

Komkommersalade 
Vers fruit salade 
Gemengde groene salade 

Gepofte aardappel met crème fraîche 
 

Cocktailsaus 

Knoflooksaus 

Satésaus 
Barbecuesaus 
Vers desembrood & kruidenboter 
Puntzakjes friet & mayonaise 

 

De prijs bedraagt €22,50 per persoon 
(kids €11,25).                                   
Uiteraard kunnen wij altijd rekening houden 
met eventuele dieetwensen of allergiën. 
Voor onze vegetarische gasten stelt onze 
chef graag een passend arrangement 
samen. Voor de allerkleinsten (tot 12 jaar) 
bestaat ook de mogelijkheid om een 
kindermenu van de a la carte te bestellen. 

 



 

 

Te reserveren vanaf 20 volwassenen 

BBQ Meneer van Eijck Special 

Lekker genieten van heerlijke vis- en 
vleessoorten: 

• Gegrilde diamanthaas  
• Black Angus burger 

• Kipspies 
• Spare-ribs, gemarineerd met 

Hoisinsaus 

• Gemarineerde gambaspies 

• Zalmfilet en papillotte 
 

 
Onze chef maakt een combinatie van 
bovenstaande vis- en vleessoorten. 

Bij het barbecue arrangement zijn 
inbegrepen: 

Rundvleessalade  

Kartoffelsalade 

Pastasalade 

Komkommersalade 
Vers fruit salade 
Gemengde groene salade 

Gepofte aardappel met crème fraîche 
 

Cocktailsaus 

Knoflooksaus 

Satésaus 
Barbecuesaus 
Vers desembrood & kruidenboter 
Puntzakjes friet & mayonaise 

 

De prijs bedraagt €27,50 per persoon 
(kids €13,75).                                   
Uiteraard kunnen wij altijd rekening houden 
met eventuele dieetwensen of allergiën. 
Voor onze vegetarische gasten stelt onze 
chef graag een passend arrangement 
samen. Voor de allerkleinsten (tot 12 jaar) 
bestaat ook de mogelijkheid om een 
kindermenu van de a la carte te bestellen. 

 



 

 

Te reserveren vanaf 20 volwassenen  

BBQ Meneer van Eijck Deluxe 

Lekker genieten van heerlijke vis- en 
vleessoorten: 

• Gegrilde diamanthaas 

• Gegrilde kalfsoester 

• Gemarineerde runderribeye 
• Spare-ribs, gemarineerd met 

Hoisinsaus 
• Gemarineerde gambaspies  
• Zalmfilet en papillotte 

 
 
Onze chef maakt een combinatie van 
bovenstaande vis- en vleessoorten. 

Bij het barbecue arrangement zijn 
inbegrepen: 

Rundvleessalade  

Kartoffelsalade 

Pastasalade 

Komkommersalade 
Vers fruit salade 
Gemengde groene salade 

Gepofte aardappel met crème fraîche 
 

Cocktailsaus 

Knoflooksaus 

Satésaus 
Barbecuesaus 
Vers desembrood & kruidenboter 
Puntzakjes friet & mayonaise 

 

De prijs bedraagt €32,50 per persoon 
(kids €16,25).                                    
Uiteraard kunnen wij altijd rekening houden 
met eventuele dieetwensen of allergiën. 
Voor onze vegetarische gasten stelt onze 
chef graag een passend arrangement 
samen. Voor de allerkleinsten (tot 12 jaar) 
bestaat ook de mogelijkheid om een 
kindermenu van de a la carte te bestellen. 

 


