Mattie's
Grill
CATERING
AUTHENTIEKE
BBQ CATERING OP
LOCATIE

Foodtruck

BREAD & DIPS

menu

Assortiment vers afgebakken brood
met een variatie van smeerdips

STREETTACO PULLED PORK/ CHICKEN /PADDO*
Tortilla met pulled pork, pulled chicken of paddo (shiitake vega) met
ingemaakte rode ui, knapperige coleslaw en de Blueshog bbq saus

BEST BURGER IN TOWN
Burger bun met 100 % beefburger of beyondburger* (vega), kaas,
tomatenchutney, sla, tomaat, pickles, gefrituurde uitjes en burgersaus

SKIRT STEAK MET CHIMMICHURI
Smaakvol rundvlees gemarineerd in een knoflook kruidendressing

(TEXAN) BBQ SAUSAGE
Lichtgerookt, subtiel gevuld met cheddar cheese en jalapeno.
Of een Beyond sausage*, plantaardige worst

KIPPENDIJSATÉ

/STREETCORN

Lichtpittig en een tikkeltje zoet gekruide kippendij
met een heerlijke satésaus.
Of een mexicaanse streetcorn*.

VEGAN*
VEGETARISCH*
GLUTENVRIJ
LACTOSEVRIJ
HALAL
Het foodtruck menu is zeer geschikt voor
groepen met verschillende dieetwensen. Bij

DESSERT
CARAMEL CHOCOLA RAW CAKE

dit menu eten de mensen met (veel

met vanille ijs

gerechten. Graag horen wij, om verspilling

MINIMAAL 30 PERSONEN

voorkomende) dieetwensen gelijkwaardige
tegen te gaan, vooraf de dieetwensen.

warme gerechten

BBQ
BUFFET

GINGER LEMON CHILI SALMON
Met gember, limoen en chili gemarineerde en
warm gerookte zalmzijdes

GRIEKSE KIPPENDIJ
Grieks gemarineerde kippendij met Tzatziki en griekse salade

BUILD YOUR OWN BURGER
Beef Burger Hamburger van 100% beef geserveerd met een “build your
own burger” buffet

SKIRT STEAK MET CHIMMICHURI
Smaakvol rundvlees gemarineerd in een knoflook kruidendressing.

SPARERIBS
6 uur gegaarde ribben, afgelakt met een heerlijke
bbq saus

DESSERT

salades & brood
GRIEKSE SALADE

CARAMEL CHOCOLA
RAW CAKE

met paprika, komkommer, ui, zwarte olijven,

met vanille ijs

oregano en Griekse feta

PASTA SALADE
met zongedroogde tomaat, olijven en mozarella

HOLLANDSE SALADE
met augurk, tomaat, appel en een heerlijke dressing

ZONDER VLEES
Gluten, lactose of andere
dieetwensen?

BREAD & DIPS
Assortiment vers afgebakken brood met een variatie
van smeerdips

We horen het graag!

MINIMAAL 50 PERSONEN

DRINKS

Naast onze smakelijke BBQ-gerechten biedt
Mattie’s grill eveneens een bijpassend serve
yourself drankarrangement vanaf 50 personen.
Heerlijke gekoelde drankjes, fris, bier en wijn.
€ 25,00 per persoon voor 4 uur, elk extra uur
€ 5,15 per persoon.
Het drankarrangement bestaat standaard uit
heerlijk gekoelde drankjes zoals bier, fris en
wijn

ASSORTIMENT

Bier: Grolsch, Grolsch radler 0.0,
Wijn: wit, rood, rosé
Fris: Coca cola regular, Coca cola Zero, Fanta
orange, Sprite, water plat en bruisend.

KLEINERE GROEP?
Leer samen het vuur te beheersen en boek een

BBQ
WORKSHOP
Geniet van de
gezelligheid samen met
je familie, vrienden of
collega’s en leer samen
het vuur te beheersen en
heerlijke originele
gerechten te bereiden. Je
gaat aan de slag met de
beste geselecteerde
ingrediënten en we laten
je zien hoe je met de
juiste kruiden en
barbecuetechnieken een
geweldig compleet diner
op tafel kunt zetten.

Boek deze smaakvolle activiteit bij ons op locatie in Enschede, in
Hardenberg, of op locatie.
Neem contact met ons op voor meer info!

ExCLUSIEF
BUITENKOKEN

