
CATERING - CHEF KOK OP LOCATIE
FORMULE “ALL-IN”





P&Q Culinair, aan de Westkust gekend met haar vijf restaurants, elk 
volgens verschillend concept op vlak van inrichting, keuken en Culinaire 
beleving, brengt nu ook haar Chefs voor uw BBQ-arrangement bij u 
thuis.
 
Met de Bar-B-Queen “Super de Luxe” all-in formule voelen uw gasten 
zich meteen Queen.
U zal niet alleen scoren met de culinaire top-gerechten, klaargemaakt 
op de designvolle houtskool-BARBEKON in inox, maar ook met het 
opvallende bestek, passende glazen én uiteraard een vlotte, perfecte 
bediening.
Na het eetfestijn kan u nog napraten bij een assortiment van speciaal-
bieren, enkel op grote fles waaronder steevast een “Limited Edition”.
 
Wie kiest voor het “Super de Luxe” Bar-B-Queen arrangement wordt 
volgens keuze van de klant eXtra verwend met de gratis plaatsing van 
een gezellige VURIGE-STA-TAFEL van P&Q Fun & Construction of een 
springkasteel gedurende de duur van het Event.
 

Info & Reservaties: bbq@lekkeraanzee.be
of contacteer ons in één van de restaurants.





Kippenboutje
Garnaalballetje
Mini-quiche
Wrap | makreel | pesto
Rundtartaar | wasabi mayonaise | kaaskoekje
Carpaccio | zalm | kruidenkaas
Vitello tonato | zongedroogde tomaat | parmezaan
Merqueze | lookdip

HC-1
HC-2
HC-3
HC-4
HC-5
HC-6
HC-7
HC-8

Gegrild kipspiesje | pindasaus of sojadip
Kokossoep | kip | koriander
Huisgemaakte loempia | chilisaus
Sushi | zalm | krokant | wasabi
Gegrilde tonijn | sesam | wakame

HAZ-1
HAZ-2
HAZ-3
HAZ-4
HAZ-5

Corn-dog | mosterddip
Vuurfakkel
Mini-pizza
Croque Americain
Mini hot-dog
Mini broodje ‘pulled pork’

HAM-1
HAM-2
HAM-3
HAM-4
HAM-5
HAM-6

Receptie - hapjes



“Classic”
TOP CAVA - MVSA Brut Nature
P&Q Culinair “Classique” Chardonnay
P&Q Culinair “Classique” Merlot
Pils, OMER. Traditional Blond, Frisdranken

“de Luxe”
TOP Champenoise - P&Q Culinair “Brut” 
P&Q Culinair “Classique” Chardonnay
P&Q Culinair “Classique” Merlot
Pils, OMER. Traditional Blond, Frisdranken

“Super de Luxe”
TOP Champagne: Mailly Grand Cru Brut “Reservé”
Cuvée P&Q Culinair “Reservé” Chardonnay
Cuvée P&Q Culinair “Reservé” Cabernet Sauvignon
Selectie van streekbieren, Frisdranken

“Kids”
Kinderchampagne
Frisdranken en versnaperingen

Receptie - DRANK





Bar-B-Queen “Classic”
Huisgemarineerd ribbetje, Normandisch speklapje, 
huisgemaakte hamburger, braadworst en gemarineerde 
kippenbout.

Rauwkost (sla, tomaat, komkommer, worteltjes, ei), 
aardappelsalade, brood en sauzen.

Bar-B-Queen “de Luxe”
Huisgemarineerd ribbetje, braadworst, rundbrochette, 
spek “Ducke of Berkchire”, gemarineerde kippenbout en 
lamskroontje.

Rauwkost (sla, tomaat, komkommer, worteltjes, ei), 
aardappelsalade, koude pastasalade, brood en sauzen.

Bar-B-Queen “Only Fish”
Brochette van scampi, papillot van vis, gegrilde gamba, 
geroosterde zalm.

Rauwkost (sla, tomaat, komkommer, worteltjes, ei), 
aardappelsalade, koude pastasalade, aardappel in de pel, 
quinoasalade, brood en sauzen.

CLA

LUX

FIS

BBQ - FOOD



Bar-B-Queen “American Style”
Homemade burgers, sparerib, buffalo chicken leg, bbq 
sausage, rib-eye.

Rauwkost (sla, tomaat, komkommer, worteltjes, ei), 
aardappelsalade, koude pastasalade, aardappel in de pel, 
quinoasalade, brood en sauzen.

Bar-B-Queen “Asiatic”
Papillot van vis met citroengras, sparerib op Thaîse wijze, 
gelakte eend, entrecote met koriander.

Gebakken rijst, noedelsalade, gewokte groenten, brood en 
sauzen.

Bar-B-Queen “Kids”
Braadworst, gemarineerd ribbetje en kippenboutje

Rauwkost (sla, tomaat, komkommer, worteltjes, ei), 
appelmoes, aardappelsalade, brood en sauzen.

AMS

ASI

KID

Bar-B-Queen “Super de Luxe”
Huisgemarineerd ribbetje, braadworst, spek “Ducke of 
Berkchire”, lamskroontje, Iberico varkensribstuk, Holsteiner 
gerijpt, gamba’s, papillot van vis.

Rauwkost (sla, tomaat, komkommer, worteltjes, ei), 
aardappelsalade, koude pastasalade, aardappel in de pel, 
quinoasalade, brood en sauzen.

SLUX

bar-b-queen Specials



“Classic”
1/2 fles water | 1/2 fles wijn
P&Q Culinair “Classique” Chardonnay OF 
P&Q Culinair “Classique” Merlot

“Super de Luxe”
1/2 fles water | 1/2 fles wijn
Cuvée P&Q Culinair “Reserve” Chardonnay OF 
Cuvée P&Q Culinair “Reserve” Cabernet Sauvignon

“Streekbieren”
1/2 fles water | 1 grote fles 75cl
Streekbieren enkel op grote fles
“Queue de Charrue” (Blond | Bruin | Tripel | Rood)
aangevuld met de selectie van het moment (Papegaei, 
Liefmans Goudenband, Arthur’s Legacy Jack the R.I.P.A., 
Rodenbach Grand Cru, ...)

“Kids”
1/2 fles water | 1/2 fles frisdrank

DRANKEN





Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, maar ook:
- inclusief design-houtskool-BBQ in INOX
- inclusief glazen, borden, bestek
- inclusief afwas
- inclusief Chef-Kok ter plaatse
- inclusief vlotte en verzorgde bediening

Minimum aantal

Onze “All-In”-formule met Chef op locatie is mogelijk vanaf 12 personen. 
Vanaf 24 personen voorzien wij tevens het noodzakelijke extra personeel. 
Vanaf aankomst op locatie tot vertrek wordt rekening gehouden met 
een aanwezigheid van 3 uur. Op uw verzoek kan men langer aanwezig 
zijn. Deze extra uren worden in regie bijkomend aangerekend tegen 
een uurtarief van € 35,00/medewerker (terug inclusief BTW(21%)) 

Dranken

Voor de receptie wordt gedurende één uur drank geschonken. 
Verlengingen zijn mogelijk per kwartier tegen suplementaire betaling 
van 1/4e van de basisprijs van het desbetreffende arrangement.

Bij de BBQ wordt 1/2 fles water voorzien per persoon, evenals voor wat 
betreft de formules met wijn, 1/2 fles wijn per persoon. Bij de keuze voor 
de formule met aangepaste streekbieren is er 1 fles van 75cl voorzien 
per persoon.

Bijbestellingen zijn mogelijk en worden extra aangerekend volgens 
de  toepasselijke prijslijst van P&Q Culinair nv. Een extra bestelling van 



exclusieve streekbieren op grote fles is voor de laatblijvers een absolute 
aanrader om nog even na te genieten!

Bestellingen

Om logistieke redenen en wegens het feit dat wij ook onze Chef en 
medewerkers moeten inplannen, vragen wij om uw bestelling ten 
minste 14 dagen op voorhand (liefst nog eerder) door te geven, bij 
voorkeur middels afgifte van ondertekende bestelbon of zending per 
e-mail op het adres: bbq@lekkeraanzee.be

Wanneer de datum en arrangement wordt vastgelegd vragen wij 
onmiddellijk een voorschot te storten van 35%

Extra toeleveringen

U kan steeds aangepaste wijnen of een exclusieve selectie van 
streekbieren (flessen 75cl in verloren verpakking) bij ons bijbestellen 
tegen gunstige prijzen.
én ook nog... feestmateriaal (springkastelen, tenten, tafels, stoelen, ...) 
kan - met onze tussenkomst - gehuurd en bij u afgeleverd worden.

Verplaatsing

Vanaf bestellingen van € 1.250 worden geen verplaatsingskosten 
gerekend. In alle andere gevallen wordt € 0,75 per afgelegde km 
aangerekend (heen en terug) gerekend vanaf de locatie tot het dichtst 
gelegen onderstaande adres:

George Grardplein 2, 8670 Sint-Idesbald (Tel: 058/51 19 78)
Hof ter Hillestraat 2, 8670 Oostduinkerke (Tel: 058/59 39 59)



Gauwelstraat 82, 8551 Heestert
Galgenberg 126, 9260 Serskamp

Promotie

Klanten die kiezen voor de “Super de Luxe” Bar-B-Queen formule worden 
extra verwend met de GRATIS plaatsing van:
- ofwel de gezellige VURIGE-STA-TAFEL van P&Q Fun & Construction
- ofwel een springkasteel

Nog vragen of meer aangepast arrangement gewenst?
Contacteer onze Chefs

“BAR-B-QUEEN” is de afdeling “Catering” van Price & Quality Culinair nv, met zetel te: 
George Grardplein 2, 8670 Sint-Idesbald | BTW BE 0477.844.764 | RPR Gent, Afdeling Veurne

Voor alle overeenkomsten zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. 
Door ondertekenen van de bestelbon en/of het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis te hebben 

genomen van de algemene voorwaarden die betrekking hebben op de diensten en producten en die eveneens 
te aanvaarden; De algemene voorwaarden kan men steeds opvragen of zelf consulteren op: 

www.lekkeraanzee.be/algemene_voorwaarden.pdf






