Roosterfeest
Vanaf 25 personen, ook voor thuis. In overleg kunnen wij de gerechten ook vegan of halal bereiden.

ASADO € 30,00 p.p.
PROBEER ONS ARGENTIJNS ROOSTERFEEST, DE ASADO!
Asado wil zeggen een Argentijns roosterfeest: barbecueën en roosteren met echt
vlees en groenten van de rancho. U moet het meemaken om het te geloven!
Speciaal voor onze koningin Maxima, in het leven geroepen.Net als Maxima staat
een Asado voor passie en temperament! Onze eigen “Argentijnse ‘Asador’”
ontsteekt eerst een groots vuur van hout en houtskool. Als deze eenmaal op juiste
temperatuur is, roostert hij vanaf een groot rooster genaamd ‘parrillas’, langzaam
vele grote stukken vlees en vis. Natuurlijk eet u mooi vlees en verse vis (zoals u van
ons gewend bent), van kop tot staart, langzaam geroosterd op een smeulend vuur,
zowel binnen als buiten. Een fantastisch feest voor jong en oud, voor de hele
familie. Om het Argentijnse roosterfeest cachet te geven, halen wij alles uit de kast.
Voor een bedrag van € 30,00 p.p. kunt u werkelijk genieten! Minimaal 50 personen.
De Asado..... een woord om nooit meer te vergeten.

MIDDELEEUWS € 35,00 p.p.
Het Geheime Genootschap voorziet u in een Middeleeuws Buffet dat buiten in en
rond een Middeleeuwse Stube klaargemaakt wordt op houtvuren, onze grill en eigen
rokerij. Zoals gerookte zalm, forel (paling is ook mogelijk tegen meerprijs). Vers
gebakken brood met boter, Ponjaard met kip, rund, varken en/of lam. Zwaarden met
groenten. Hele vissen op houtskool. Fruit en kazen, alles mooi uitgestald onder een
Middeleeuwse luifel op mooi aangeklede tafels. De spijzen worden ter plekke
gebakken op de grote Grill. En de gasten mogen aanschuiven waarbij medewerkers
van Het Geheime Genootschap het eten uitscheppen.

ROOSTERFEEST € 45,00 p.p.
Een roosterparty organiseren in en om Buitenzorg (of elders). Mooie terrassen, oude
bomen, barbecue, groot draaispit, rookoven zowel binnen als buiten. In overleg
stellen wij een diner of buffet samen dat live door koks wordt bereid. Denk hierbij
aan soepen, salades, spiesen, ponjaard, reuze shaslick met bijpassend garnituur en
een feestelijk dessert.

