Teambarbecues seizoen 2021-2022

Teambarbecues bij MHCZ
MHCZ Horeca biedt de mogelijkheid om op de club gebruik te maken van een heerlijk
barbecuearrangement. De vereniging beschikt vanaf dit seizoen over eigen gasbarbecues waarop je zelf
gaat grillen (uitsluitend door volwassenen te gebruiken). Lekker ontspannen met elkaar kletsen en
barbecueën, drankje in de hand…

Reserveren
Teambarbecues gaan op reservering en bieden we voorlopig alleen in het weekend. Informeer ruim van
tevoren of een teambarbecue op de gewenste dag mogelijk is. Stuur je verzoek onder vermelding van
het team, contactgegevens, aantal personen en gewenste datum per email naar
horeca@mhczoetermeer.nl.
Heb je een datum afgesproken, mail dan uiterlijk een week voor de barbecue het bestelformulier door
met de gewenste pakketten.

Barbecuepakketten
Reserveer je een teambarbecue, dan is daarbij inbegrepen: salade, stokbrood en sauzen. Dit wordt in
buffetvorm aangeboden, binnen in het clubhuis.
De volgende barbecuepakketten zijn samengesteld in samenwerking met Reas Keurslager.

Pakket Mini voor kids
•
•
•

1 Burger rundvlees
2 stokjes saté
IJsje na afloop

Pakket Small
•
•
•
•

€ 14,50

2 Kipsaté
1 Souflaki Steak
1 BBQ-worst
1 Biefstukspies

Pakket Large
•
•
•
•
•

€ 12,50

1 Burger rundvlees
2 Kipsaté
1 Kipshaslick
1 BBQ-worst

Pakket Medium
•
•
•
•

€ 9,00

1 Burger rundvlees
1 Biefstukspies
1 Gemarineerde kipfilet
1 Varkenshaasspies
1 Kipsaté

€ 17,50
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Vegetarische bbq
•
•
•

1 Maiskolf
1 Gevulde Portobello
1 Vegaburger

Vis gemarineerd
•
•

€ 11,50

Garnalenspies
Zalmmootje

per stuk bij te bestellen

€ 4,00
€ 4,00

Overige
•
•

Schaal friet
IJsjes

€ 6,00
zie regulier menu

Bestelde barbecuepakketten staan klaar op de afgesproken dag/tijd en kunnen bij de bar worden
afgehaald. Vriendelijk verzoek om na afloop alle materialen en restanten te retourneren bij de bar, afval
in de afvalbakken te deponeren en de tafels netjes achter te laten.

