
 
 
 

OFYR-BBQ FORMULE 
Uitgebreid aperitieven en BBQ-en rond onze OFYR grillplaat … gezelligheid gegarandeerd! 

 

 
 

Ontvangstreceptie (+/- 1 uur) 
Cava, huisaperitief en fruitsap a volonté 

Borrelhapjes op tafel (popcorn, olijven, huisgemaakte tosti’s) 
 

2 aperitiefhapjes (1 koud en 1 warm van de OFYR) 

Extra aperitiefhapjes mogelijk €2 suppl. per hapje 

 

 

BBQ op Ofyr 

Grote entrecote - Blue Blanc Belge (Hoeveslagerij Ten Halve - Herent) 

Secreto van Duroc varken (Hoeve De Riegel - Kortenaken) 

Vispapillot 

Gegrilde beenham 

Gemarineerde kippensatés 

Hamburgers en worstjes voor de kinderen 

 

Warme groentjes (gebakken aardappeltjes, wortelen, champignons, …) 

 
Uitbreidingen mogelijk  

met bvb. Scampi saté, gegrilde gamba, halve babykreeft, Eendfilet, … 

Vraag gerust naar de mogelijkheden 

 

 

 

 

 

 

 



Wij voorzien gemiddeld 300 gr BBQ-vlees /volwassene. 
Op het buffet bieden we ook het volgende aan: 
assortiment van seizoensgebonden groenten  

(zoals boontjes, wortel, sla, tomaat, kool, komkommer),  
warme en koude sausjes, aardappelsalade, pastasalade, taboulé en brood. 

Gelieve door te geven indien er vegetariërs of mensen met een aangepast dieet aanwezig zijn. Wij 
voorzien dan iets speciaal voor hen. 

 

Dessertenbuffet 

Warme desserten op de OFYR bvb. ananas met Cointreau 

Verschillende mousses en bavaroises 

Kleine taartjes, huisgemaakt ijs 

Fruitsalade en zoete zaligheden 

Dranken 
Witte huiswijn (Pays d’Oc – Chardonnay) 

Rode huiswijn (Pays d’Oc – Merlot) 

Pils 

Duo van Chaudefontaine 

Frisdranken 

Koffie of thee met huisgemaakte zoetigheden tijdens het dessert 
 

Prijs per persoon : € 82,5 
Prijs per kind (3 t.e.m. 12 jaar) : € 37 

Huur zaal: vanaf € 220 
(BTW, klaarzetten zaal en bediening inbegrepen)  

 

 
 

 

 

Zware bieren zijn verkrijgbaar en worden per consumptie verrekend. Tijdens het dessert voorzien we koffie en thee. Vanaf 
dan worden alle andere dranken apart verrekend. De OFYR formule kunnen we enkel bieden bij droog weer. Indien het die 
dag regent, schakelen we over naar ons grillade buffet. In deze formule is reeds 5 uur bediening inbegrepen. Extra 
bediening wordt verrekend aan €20 per begonnen half uur per personeelslid. 

 
 


