PREMIUMBURGER CONCEPT
Om julie een culinair event te bezorgen, bent u bij Burgers&Grill aan het juiste adres. Met onze huisbereide
streetfood (en meer) bezorgen wij u en uw genodigden een heerlijk feest. Van een late night snack tot een
heus feest. U bent slechts een paar stappen verwijderd van uw gelegenheid:
Kies een datum

Kies je formule

Stel je feest samen

Geniet van je feest!
Wij doen de rest.
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SNACK FORMULE
Kies deze formule als late night snack of stevige
hap. 1 burger per persoon. *Burgers kunnen
aangepast worden aan het seizoen en aan uw
wensen. Verkrijgbaar vanaf 60 personen.

VOORBEELD
FORMULES
S M A L L PA R T Y F O R M U L E

Classic burger*: Rundsburger (wit-blauw
rundvlees), sla, tomaat, rode ajuin, ketchup
*Kan aangevuld worden met: cheese, bacon,
bacon cheese
Tok Tok: kippenburger, rucola, zongedroogde
tomaten, parmezaanse schilfers, honing
mosterddressing.
Vegan: huisgemaakte veggieburgers, sla,
tomaat, rode ajuin, chilione saus
Beegee: Rundsburger, sla, tomaat, koolsla,
gedroogde uitjes, cheddarkaas, chilione saus
Oceanburger: Visburger, sla, tomaat,
verse tartaarsaus

Tip: sluit af met onze tapa-desserts of
andere nagerechten
B I G PA R T Y F O R M U L E
Hungry formule + Little reception.
= premium burgers voorafgegaan door onze tapa
hapjes. Verkrijgbaar vanaf 30 personen.

Tip: kies onze skin wedges als extra
side dish.

Snack formule + Little reception.
= premium burgers voorafgegaan door onze tapa
hapjes. Verkrijgbaar vanaf 30 personen.

HUNGRY FORMULE
Kies deze formule als maaltijd. We voorzien 1,5 tot 2
burgers per persoon.
Verkrijgbaar vanaf 40 personen.

Classic burger*: Rundsburger (wit-blauw
rundvlees), sla, tomaat, rode ajuin, ketchup
*Kan aangevuld worden met: cheese, bacon,
bacon cheese
Tok Tok: kippenburger, rucola, zongedroogde
tomaten, parmezaanse schilfers, honing
mosterddressing.
Vegan: huisgemaakte veggieburgers, sla,
tomaat, rode ajuin, chilione saus
Beegee: Rundsburger, sla, tomaat, koolsla,
gedroogde uitjes, cheddarkaas, chilione saus
Oceanburger: Visburger, sla, tomaat,
verse tartaarsaus

Vraag offerte via: info@burgersandgrill.be of T: 03 411 29 42 of F: 03 411 29 43
www.burgersandgrill.be

