
Feestzalen  

        Barazza 

Voor al uw feesten , vergaderingen  

&  

andere evenementen 

Voor meer info:  

0477/56.19.29. 

03/665.15.35. 



Aperitief  

 

   Aperitief tapas  
               
Aperitief tapas vis 
          

Italiaanse apero plate
          

     Aperitief vegi  
   



Aperitief  



Tapasbuffet 

Een tapasbuffet voor ieder wat wils. 

Groenten, charcuterie, Franse kazen, vis & vlees.  

 

Buiten dat het ongelooflijk lekker is ziet het er ook nog  

eens geweldig uit!  

 

Volledig hoofdgerecht 
 

Inclusief brood 

   &  

   smeersels 

 

Ook te combineren 

met                       

warme tapas. 



Brunch 

Ook dit in buffetvorm inclusief : 

Soep (warm), quiche (warm), kipbrochettes (warm),  carpaccio, 

salades, verschillende soorten charcuterie, dessert,             

Franse kazen, vers fruit,  quissedilla’s, mini wraps, tomaat 

mozzarella, gebakken spek, etc.  
 

 

Prijs is exclusief plaatsen van buffet 

& 

bediening 

Zowel warme  

&  

koude gerechten 



Mogelijkheden buffetten 
 

De buffetten die hierboven al vernoemd zijn, zijn ook mogelijk 

met onderstaande formules.  

 

Wilt u liever geen buffet?  

Dan kunnen wij het ook per tafel op mooie houten planken 

presenteren en dan hoeft er niet rond gelopen te worden.  

Ontbijt luxe 

** 

Lunch luxe 

** 

Brunch  

** 

Kaastafel 

** 



Vlees buffet 

Inclusief brood, boter, cocktailsaus & tartaarsaus 
 

Met o.a. wraps met kip, ham meloen, charcuterieschotel,      

kippenboutjes,  

kip brochettes , gehaktballetjes, ham met asperges,  

salade assortiment, pasta salade, aardappelsalade, gevulde     

eitjes, cocktail & tartaarsaus, brood & boter. 



Vis buffet 

Wordt gepresenteerd op mooie houten planken.  

Inclusief salade assortiment,  brood & boter, 

cocktail & tartaarsaus. 

En gerookte forelfilet, gerookte heilbot, gevulde komkommer 

met krabsla, wrap gerookte zalm, scampispies, carpaccio van      

tomaat met grijze garnaaltjes, duo van tonijn & perzik,      

pastasla & aardappelsla 



Kaastafel 

                           Kaastafel bijgerecht/dessert     

                               Kaastafel hoofdgerecht       

 

Inclusief brood & boter 

En afgewerkt met fruit & noten. 



BBQ 



BBQ mixed grill 
 

De BBQ mixed grill is zeer populair, dit komt door de ruime 

keuze aan vlees & vis.  
 

Deze formule bevat 5 soorten vlees & 2 soorten vis in kleine 

porties zodat al de gasten van alles iets kunnen proeven.  
 

5 soorten vlees, 2 soorten vis 

*** 

6 verschillende salades  

*** 

4 soorten saus 

*** 

Brood & boter 

 

 



BBQ Populair 
 

De BBQ Populair is ook een complete formule met alles er op 

en eraan.  
 

Deze formule bevat 4 soorten vlees  of 3 soorten vlees & 1 vis 
 

4 soorten vlees of 3 soorten vlees & 1 vis 

*** 

6 verschillende salades  

*** 

4 soorten saus 

*** 

Brood & boter 

 



BBQ tapas 
 

Heerlijke BBQ tapas met een combinatie van  

vlees, vis & groenten. De BBQ tapas zijn vele kleine hapjes van 

de BBQ , een andere vorm van BBQ-en en uw gasten gaan    

aangenaam verrast zijn! 
 

Mogelijk met bediening aan tafel of met een walking diner 

*** 

Een combinatie van vlees/vis & groenten in kleine tapas 

*** 

13 verschillende BBQ tapas per persoon 

*** 

Inclusief brood, boter & smeersels 

 

Deze formule is ook mogelijk in de vorm van een  

Walking diner.  

 



 Voorbeelden BBQ tapas 

 

Moink balls 

Carpaccio bavette spies 

BBQ asperges 

Gemarineerde tijgergarnalen 

Varkenshaasspiesje 

Gemarineerd kippenvleugeltje 

Grillspies 

Gevulde Jalapeno peper 

Krielaardappeltjes 

Seizoensvis 

Wit/ zwarte beuling 

Ribbekes 

Gevulde mini paprika 

Gegrild slahart 

Gevulde kastanjechampignons 

Ossehaaspuntjes 

Buikspek 

 
 



De BBQ Extrame is een grote belevenis voor uw gasten. 

Grote stukken vlees/vis worden op de BBQ bereid, wanneer  

deze klaar zijn snijden wij  ze voor u  in gewenste grote.  

 

Bij deze formule werken we met meerdere gangen, de gasten 

komen tot aan de BBQ hun vlees halen en kunnen daarna   

aanschuiven aan het salade buffet.  

 

*4 verschillende soorten vlees/vis 

(soorten vlees/vis altijd in overleg) 

*Warme & koude sauzen 

*Warme  groenten 

*Koud salade buffet 

*Brood & smeersels 

 

 

BBQ Extreme 



Walking diner 
Wilt u iets speciaals?  

En dat uw gasten tot in de puntjes worden verzorgd en bediend?  
Kies dan voor een tapas walking diner. 

 

Uw gasten hoeven zich niet te verplaatsen naar een buffet of 
naar een vaste plaats aan tafel, ze kunnen rondlopen, kletsen en 

bij hun statafel blijven staan. Borden & bestek zijn ook niet     
nodig, al de tapas kunnen direct gegeten worden met een     

prikker, liggen al op kleine amuse schaaltjes of het zijn spiesjes. 
 

Wij lopen met ons team rond met prachtige tapasschalen &  

planken, mooi gegarneerd en een streling voor het oog!           

Uw gasten gaan niks te kort en worden voorzien van een       

volledig voor, hoofd & nagerecht maar dan in de vorm van   

kleine tapas.  
 

U kunt hier zelf de keuze maken of u alleen koude of warme    

tapas wilt, en een combinatie van warm & koud is ook mogelijk. 



Koude tapas 

Bij de walking diner kunt u kiezen voor alleen koude tapas, 
een combinatie van vlees, vis, kazen, vegi, groenten & fruit. 
Maar ook kleine amuses zoals carpaccio, garnalencocktail,   

verse zalm, kip mango komen hier aan bod. Op voorhand kan 
er besproken worden welke hapjes u graag wilt hebben of wij 

maken zelf een ruime variatie. 
 

Warme tapas 

De warme BBQ tapas zijn ook zeer populair en worden ter 
plaatsen klaargemaakt door onze BBQ koks. Vele kleine hapjes 
van vlees, vis & groenten. Denk hierbij aan buikspekspiesjes, 

ossenhaaspuntjes, gevulde mini paprika’s, gevulde mini   cham-
pignons, gegrilde scampi’s, BBQ asperges, kipknabbels,            

jalapeno pepers, krieltjes spiezen, moinkballs, visspiezen.        
U kunt kiezen uit 25 verschillende warme BBQ tapas. 

 

Dessert 

Bij de tapas walking diner van cateringservice Bolsterbos slui-
ten wij af met onze geweldige dessertplanken, een combinatie 
van zoete desserts, vers fruit maar ook diverse kazen. Dit is 
echter niet verplicht, soms kiest u voor een taart of ijs, maar 

ook hier kunnen wij voor zorgen. 
 
 



Winter BBQ 

Verse snert (erwtensoep) 

***  

Ribbekes 

Buikspek 

Entrecote of steak 

Moinkballs 

***  

Gegrilde groenten 

Aardappelsalade met spekjes 

Gemengde salade  

Patatjes in de schil 

Spruitenspies met bacon 

  ** 

2 warme sauzen 

2 koude sauzen 

** 

Brood & kruidenboter 

 



Dessertenbuffet 

Zoet dessertenbuffet 

Zoet dessertenbuffet met fruit 

 







Voor meer info over onze 

formules, kunt u contact 

opnemen met : 

 

Steven Aerts 

0477/56.19.29. 

03/665.15.35. 


