
LIEVE & PATRICK
Oudsbergen 

LIEVE & PATRICK

OPENINGSUREN:
zie website

WEG NAAR ZWARTBERG 7
3660 OUDSBERGEN
TEL: 089/85 41 28

LIEVE@KEURSLAGERLIEVE-PATRICK.BE
WWW.KEURSLAGERLIEVE-PATRICK.BE

BESTELTIPS:
PLAATS JE BESTELLING MINIMUM 2 DAGEN OP VOORHAND.

KOM JE BESTELLING ZO LAAT MOGELIJK AFHALEN. 
WIJ ZORGEN ERVOOR DAT ZE KOEL STAAT.

WWW.KEURSLAGERLIEVE-PATRICK.BE

CULINAIRE BARBECUE
vanaf 4 personen

Een overheerlijke combinatie van kleine lekkernijen voor op de barbecue
of grillplaat. Een ware ontdekkingsreis door ons barbecueassortiment.

Culinaire barbecuemenu: € 14,70 / pers.
Gemarineerde steak ± 100 g
Chipolata opgerold ± 65 g
Scampi in een roomsausje op wijze van de chef
Kalkoensouvlaki
Varkenssouvlaki
Barbecueworst

CULINAIRE BARBECUE 
MENU ALL-IN:

Een overheerlijke combinatie van kleine lekkernijen voor op de barbecue

Aan de barbecue:
Gemarineerde steak ± 100 g
Lamssouvlaki
Kalkoensouvlaki
Chipolata
Barbecue spek
Scampi in roomsausje op wijze van de chef
Gemarineerde zalmfilet met fijne groentjes en kruidenboter

Aan het groentebuffet: *
Tomatensalade, gemengde bladsalade, boontjes met verse ajuin, geraspte 
worteltjes, komkommerschijfjes, barbecuesalade, aardappelsalade, gekruide 
barbecuekrieltjes en pastasalade

Sausjes:
Cocktailsaus
Tartaar huisbereid

Broodjes:
Mini sandwiches
Grijze en witte krokante broodjes
Hotelbotertjes

Nagerecht:
Chocomousse

Prijs per persoon excl. nagerechten € 27,99 *
Prijs per persoon incl. nagerechten € 31,15 *

*Je kan kiezen of we je saladebar in plastiek wegwerpkommen of in porselein 
presenteren.
Bij porselein rekenen we waarborg aan.
Nagerecht glaasje € 1,80/st

VERLOF
VAN ZONDAG 19 JULI TOT EN MET DONDERDAG 6 AUGUSTUS 2020.

VRIJDAG 7 AUGUSTUS TERUG OPEN VOLGENS DE NORMALE OPENINGSUREN.



BBQ-ASSORTIMENT
RUND

Gemarineerde steak
Biefstukbrochette

Entrecote
Côte à l’os

Dry aged côte à l’os   
Dry aged entrecôte 

KIP EN KALKOEN 
Gemarineerde kipfilet

Kippensaté met champignon
Kippensaté met spek

Scaloppina van kip gemarineerd
Kippenonderboutjes voorgegaard *

Kipchipolata
Kalkoensaté met paprika

Kalkoensouvlaki
Kalkoensteak gemarineerd

Kalkoenhaasje

VARKEN 
Chipolata

Merguezworstje
Italiaanse chipolata

Saté met paprika en ajuin
Varkenssouvlaki

Duitse barbecueworst *
Toscaanse barbecueworst *

Luikse barbecueworst *
Spekfakkel

Gekruid spek
Gemarineerd spek
Indische spies *
Grillhammetjes *

Ribbetjes van de chef * (spareribs)
Kotelet gemarineerd

Grillworstspies *
Knakworst met kaas en spek *

Filet steak Batalle el Unico

LAM
Lamskroon natuur

Lamskroon gemarineerd
Lamssouvlaki gemarineerd
Lamskotelet gemarineerd

Lamskotelet natuur
Lamssaté met paprika

VIS
Zalmfilet met kruidenboter en fijne tuingroentjes

Kabeljauwhaasje met prei en kruidenboter
Gekruide scampibrochette

Tongfilet met grijze garnaaltjes in vissausje *
Scampi in roomsausje op wijze van de chef *

Kabeljauwhaasje in z’n saus *
Zalmfilet in vissausje *
Noordzeevispannetje *

KINDERASSORTIMENT
Saté met balletjes *

Lollyworstje (chipolata op een stokje)
Kinderspies: spiesje met grillworst en gehaktballetjes *

* Voorgegaarde producten: even warm bakken en klaar!

VOOR BIJ DE BBQ
AARDAPPELEN OP DE GRILL
Aardappel met kruidenboter in folie
Barbecuekrieltjes in aluminiumschaaltje

SALADEBAR (vanaf 4 pers.) € 9,95 / pers.
Gelieve minimum 2 dagen op voorhand te bestellen.

Tomaten, gemengde bladsalade, jonge boontjes met verse ajuin, geraspte 
worteltjes, komkommerschijfjes, barbecuesalade, aardappelsalade, 
gekruide barbecuekrieltjes en pastasalade.

Je kan kiezen of we je saladebar in plastiek wegwerpkommen of in porselein 
presenteren. Bij porselein rekenen we waarborg aan.

BROODJES GEBRUIKSKLAAR
Bij een barbecuemenu reken je best 3 stukken brood per persoon.
Mini sandwiches € 0,35 / st.
Lookbrood rond € 1,15 / st.

BROODJES OM ZELF AF TE BAKKEN
Krokante witte mini broodjes € 0,35 / st.
Krokante grijze mini broodjes € 0,35 / st.
Stokbrood 27 cm € 0,85 / st.

BOTERTJES
Mini hotelbotertjes € 0,22 / st.

SAUZEN EN DRESSINGS
Koude sauzen € 3,35 / potje 250 g

Huisbereide cocktail- en tartaarsaus, zigeunersaus, looksaus en tzatziki 

Kilokiller  € 10,90 / kg
Een heerlijke light dressing. 

Warme sauzen
Peper-, champignon-, stroganoffsaus, bruine vleessaus enz.

BBQ-GRILLMENU
Enkel op bestelling.

Minimum 2 dagen op voorhand bestellen a.u.b.

GRILLMENU 1 (vanaf 3 pers.)  € 9,95 / pers.
Kipsaté met gerookt spek
Duitse barbecueworst
Gemarineerde steak ± 120 g
Varkenssouvlaki

GRILLMENU 2 (vanaf 3 pers.) € 9,80 / pers.
Gemarineerde kipfilet ± 150 g
Kalkoensouvlaki
Ribbetjes van de chef (spare-ribs)
Chipolata
Gemarineerd spek

GRILLMENU 3 (vanaf 3 pers.) € 12,75 / pers.
Kabeljauwhaasje met prei en kruidenboter 
Chipolata
Gemarineerde steak ± 120 g
Gemarineerde kipfilet ± 150 g

KINDERMENU € 5,10 / pers.
Kiplolly
Kinderspies: spiesje met grillworst en gehaktballetjes *
Chipolata

BBQ-GRILLMENU ALL-IN
Aan de barbecue: 
Saté met paprika en ajuin
Kipsaté met spek
Gemarineerde steak ± 100 g
Chipolata
Barbecuespek
Kabeljauwhaasje met prei en kruidenboter
Scampibrochette

Aan het groentebuffet: *
Tomatensalade, gemengde bladsalade, boontjes met verse ajuin, geraspte 
worteltjes, komkommerschijfjes, barbecuesalade, aardappelsalade, gekruide 
barbecuekrieltjes en pastasalade

Sausjes:
Cocktail
Tartaar

Broodjes:
Lookbrood
Stokbrood
Hotelbotertjes

Nagerecht:
Summer tiramisu in dessertglas*

Prijs per persoon excl. nagerechten € 24,75 *
Prijs per persoon incl. nagerechten € 28,35 *

* Je kan kiezen of we je saladebar in plastiek wegwerpkommen of in porselein 
presenteren.Bij porselein rekenen we waarborg aan.
Nagerecht glaasjes € 1,80 / st.

BARBECUE 
DIEPVRIESPAKKET 

(minimum 2 dagen op voorhand bestellen)
De samenstelling van het diepvriespakket kan niet gewijzigd worden. 

Dit pakket is ingevroren bij afhaling.

Diepvriespakket  
€ 90,65 NU € 72,50

4 Saté met paprika en ajuin
4 Kipsaté

4 Kalkoensaté met paprika
4 Spekfakkels 

4 Chipolata
4 Merguez

4 Gemarineerde steak ± 120 g
4 Knakworst kaas spek

2 Barbecue vispannetjes
2 Tongrolletjes met grijze garnaal

2 Zalmfilet in vissausje

Dry aged tijdig bestellen!
op = op}


