
🔅 ZOMER ACTIE 🔅 

FAJITA BARBECUE BOX COMPLETA 

OPTIE 1 : Fajita Barbecue 

U bestelt uw fajita en wij bereiden hem, zodat u hem nog kan opwarmen op uw BBQ : 

          Fajita kip € 23,50 

          Fajita rund € 24,50 

          Fajita vis € 25,00 

          Fajita scampi € 26,50 

          Fajita veggie € 21,00 

Daarbij krijgt u koude groenten, tortilla's, salsa saus, zure room, guacamole en een maiskolf.   

 

 
OPTIE 2 : Fajita Barbecue Box 

APERO : 

Nacho's especial 
(tortillachips, taco runds, cheddar, tomaat, paprika, peper, zure room & guacamole) 

U KIEST UW FAJITA NAAR KEUZE :  

          Fajita kip € 23,50 

          Fajita rund € 24,50 

          Fajita vis € 25,00 

          Fajita scampi € 26,50 

          Fajita veggie € 21,00 

Daarbij krijgt u koude groenten, tortilla's, salsa saus, zure room, guacamole en een maiskolf.   

KEUZE VAN DESSERT : 

Is ook op te warmen op de BBQ. 

          Banaan (brownie, amandelschilfers & honing) 

          Ananas (kokos, munt & rietsuiker)  

Voor deze 3 gangen betaalt u €35 pp. (voor min. 2 pers. bestellen) 



 

OPTIE 3 : Fajita Barbecue Box Completa 

APERITIEF : 

          Mojito of caïpirinha, met GRATIS glas en roerstaafje.  

APERO SPIES : 

          Wrap met gerookte zalm, boursin, sla & ajuin 

          Rauwe ham, meloen & tomaat 

          Mozzarella bolletjes, zongedroogde tomaten & basilicum 

          Olijven, fetta & chorizo 

Dit wordt geserveerd op een tapas plank die u er GRATIS bij krijgt. 

U KIEST UW FAJITA NAAR KEUZE : 

          Fajita kip 

          Fajita rund 

          Fajita vis 

          Fajita scampi 

          Fajita veggie 

Daarbij krijgt u koude groenten, tortilla's, salsa saus, zure room, guacamole en een maiskolf.   

          1/2 Fles Mexicaanse wijn L.A. CETTO (rood of wit) met een GRATIS mini sombrero (per fles). 

KEUZE VAN DESSERT : 

Is ook op te warmen op de BBQ. 

          Banaan (brownie, amandelschilfers & honing) 

          Ananas (kokos, munt & rietsuiker) 

 

Alles samen komt op € 55 pp. (voor min 2 pers. bestellen) 

 

 
 

Gelieve deze Fajita Barbecue Box graag 24u op voorhand te bestellen, indien u last 
minute belt, kunnen we u niet garanderen of dit nog kan verkregen worden. 

Eventueel kan deze Box ook afgehaald worden buiten onze openingsuren. 


