Barbecue & Outdoor Cooking
Er zijn weinig vormen van dineren zo heerlijk gezellig als het lekker samen
Barbecueën. In de prachtig vernieuwde binnentuin, met een goed stel
vrienden/collega’s, een goed glas bier/wijn en overheerlijke groenten, vis en
vleesproducten op de hete barbecue waant iedereen zich in het paradijs. Hieronder
staan de verschillende mogelijkheden voor een Barbecue arrangement bij de
Orangerie Mattemburgh, waar uw gerechten bereid kunnen worden op zowel onze
outdoor kitchen als de vernieuwende OFYR!
Gegarandeerd een avond vol passie en pure beleving.
Voor prijzen kunt u contact op nemen via contact@orangeriemattemburgh.nl
Na een persoonlijk gesprek wordt er een op maat gemaakte offerte voor u gemaakt.

Barbecue Orangerie
Vanaf 20 personen
Heerlijk huis gemarineerde kip spiesen, diverse samengestelde vlees spiesen, gemarineerde speklapjes, de
bekende ‘Mattemburger’, licht gekruide procureur lapjes en spareribs.
Samen met fijn opgemaakte aardappel-bieslook ui salade, rauwkostsalade, diverse koude en warme
sauzen, Vlaamse Frites, boerenbrood en onze huisgemaakte boter met kruiden uit eigen tuin.

Suggesties en aanvullingen:
Huisgemaakte nasi met garnituur
Paella vegetarisch
Runderentrecote
Mega vlees spiesen
Lamsbout gemarineerd met kruiden uit eigen tuin
Speenvarkenbout (vanaf 25 personen)
Vis brochette
Gamba’s
Zalm papilotte

OFYR – the Art of Outdoor Cooking
OFYR is een innovatieve en verbluffende manier van outdoor koken en grillen.
Het unieke design maakt de OFYR tot een ongelofelijk veelzijdig kooktoestel. De kegelvormige
vuurschaal heeft een brede platte rand die fungeert als zeer efficiënt kookoppervlak. Vanuit het
midden straalt de warmte uit waardoor de brede kookplaat verschillende kook temperaturen heeft.
Zo kunnen we groenten, vis of vlees tegelijk en op verschillende gezonde manieren bereiden. De OFYR
verzorgt het hele jaar schoonheid, warmte, lekker eten en vriendschap op ons terras is de binnentuin.
Voor de OFYR zijn alle bovenstaande suggesties mogelijk. Graag maken we jullie een passend
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voorstel.
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