Wie is er nou niet gek op BBQ’en??

BBQ’en blijft hot!
KEEP IT EASY

KEEP IT NICE KEEP IT GREEN
Stokbrood kruidenboter

Turks brood met humous

Mayonaise
Piri Piri saus
Knoflooksaus

Mayonaise
Piri Pirii saus
Knoflooksaus
Pindasaus

Yogonaise, ketchup en
Knoflookyoghurtsaus

Aardappelsalade
Rauwkostsalade
Kip op stok (halal)
Kipburger
Hamburger (rund)
Houthakker steak
(varken)

€ 9,50 p.p.

Rundvleessalade
Rauwkostsalade
Kip op stok (halal)
Kip Hawaii spies
Hamburger (rund)
Houthakker steak (varken)
Spare ribs
Zalmmoot (in folie)
Sappige garnalenspies

€ 14,95 p.p.

Couscous salade
Frisse rauwkostsalade
Kip op stok (halal)
Kipfilet
Vegaburger / Vega trio
Hamburger / Spare ribs
Zalmmoot + citroen/dille
Sappige garnalenspies
Groenten van de BBQ!

Groene asperges
Courgette plakjes
Aubergine repen

€ 19,95 p.p.

Vraag ook
eens naar
ons BBQ at
the park
arrangement!

010-4269473
✴ De BBQ prijzen gelden vanaf 20 personen.
✴ Onze kipproducten zijn volledig Halal
✴ Bestek, borden en BBQ benodigdheden zijn inbegrepen.
✴ Bovenstaande variaties kunnen worden uitgebreid met personeel, drank,
tenten, parasols (live)muziek etc.

Vraag naar onze mogelijkheden!
www.cesant.nl

Onze variaties*

Stokbrood kruidenboter

Samen lekker sterk

BBQ Bootcamp

Conditie, kracht, souplesse en explosiviteit!
Durft jouw team de strijd aan te gaan?

Met ervaren instructeurs
bouwen aan je team door
samen uitdagende ‘drills’ te
doen, uiteraard in je eigen
tempo en heerlijk in de
buitenlucht en erna
afsluiten met de perfecte
BBQ?!
Geef je vandaag nog op
met al je collega’s via
catering@cesant.nl

BBQ
Bootcamp
vanaf
19,95 p.p.
(minimaal 20
deelnemers)

De bootcamptraining wordt gegeven onder leiding van de gecertificeerde en internationaal bekende
trainer Bianca Karel van trainthetrainers.nl. Door haar jarenlange ervaring weet zij de workout direct
op het juiste en gewenste fitheidsniveau van de deelnemers af te stemmen. Dit maakt deze workout
geschikt voor iedereen ongeacht geslacht, leeftijd of fitheid.
Na afloop kun je volop chillen en genieten van een welverdiende EASY BBQ!

G a er samen voor!
Bootcampen,, BBQ’en en volop nagenieten

