
               Chaudfroid Catering BV 
 

                            Traiteur, catering, feestverzorging & event service 

                              met of zonder bediening van 20 personen tot … 

 
 

Hebt u hieromtrent nog vragen of suggesties aarzel niet ons te contacteren 
Tel 014/58 52 40    Gsm 0495/16 76 04     info@chaudfroid.be 

 

 

Voor het grotere werk  

The beast 

Combinatie BBQ, pan en longhorn smoker 

                        
The smokey Joe 

Een 6 m lange trein, met smoker en grill 

 

Onze hout gestookte pizza oven 

Een 4 m lang 1.5 ton wegende mobiele oven 

    

 

 

 

 

voor kleinere groepen                                         

Smokers, ivas BBQ ’s, paella pannen  

         

Bakplaat/ Ofyr/ tiger fire 

      

 

Reuzenpannen                                                        

Laat het ons 2 meter groot reuzegourmet 

noemen voor degustatie menu’s van vlees, vis en 

groentjes 
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Outdoor Cooking , BBQ’en en reuzenpannen 

Seizoen 2021 

Alvast bedankt voor de interesse die u onze zaak schenkt, gelieve hierbij uw gevraagde Outdoor folder te vinden. 

In deze folder vindt u enkele voorstellen. 

Kan u uw gading hier niet vinden dan kan u uiteraard een BBQ pakket wijzigen naar uw voorkeur,                   

smaak, budget of thema. 

U kan uw BBQ/pan Bq, naar believen aanvullen met een receptie, voorgerecht of dessertje. 

 

Vragen hierover? Aarzel niet ons te contacteren. 

 

We verzorgen uiteraard ook al uw feesten met volledige bediening, 

 

Dekken van de tafels, tafellinnen, bloemstukken, bakken, opdienen 

Afruimen en afwas 

Deze prijzen zijn afhankelijk van uw getalsterkte en tijdsduur en op vraag te bekomen. 

 

Wenst u geen BBQ stress en enkel uw vlees te laten bakken  door een ervaren pitmaster. 

Voor het bakken rekenen we een startforfait van € 50, dit omvat het gebruik en opkuis van het BBQ toestel of 
reuzenpan en verbruik van gas of houtskool. 

 de pitmaster wordt aangerekend van het moment hij bij de klant aankomt tot het vertrek hiervoor rekenen we per 
pitmaster per begonnen uur €  33.50 . 

 
Wenst u borden en bestek 

Hiervoor rekenen we € 2.00 per persoon (afwas inbegrepen) 
 

De prijzen in deze folder zijn inclusief BTW en  opgemaakt op een basis van minimum 20 personen. 
 Deze folder is geldig vanaf 15 juni 2021, vervangt alle voorgaande en de prijzen zijn louter informatief . 

 
Voor bestellingen onder de 20 personen maken we graag een offerte op aanvraag. 
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Barbeques 

Klassieke BBQ  
 

BBQ worst, kipfilet, varkenssaté      
 
Assortiment verse seizoengroentjes      
Aardappelsalade op Duitse wijze       
Salade van pasta met fijne groentjes en yoghurt dressing  
Rijstsalade met munt   
Tomatensalade    
Wafeltjes van komkommer 
Geraspte wortelen     
Broccoli roosjes 
Koolsalade (naargelang seizoen) 
Assortiment van sausjes 
Mayonaise, tzatziki, cocktailsaus, tartare saus, bbq saus 
Broodjes en boter 
 

 
Volwassenen  € 14.25  per persoon 
kinderen  tussen 3 en 13 € 7.15 per kind 

Klassieke BBQ met vis 
 

Papilotte van zalm, BBQ worst, kippendijfilet, varkenssaté 
 

Assortiment verse seizoengroentjes 
Aardappelsalade op Duitse wijze  

Salade van pasta met fijne groentjes en yoghurt dressing 
Rijstsalade met munt 

tomatensalade 
Wafeltjes van komkommer 

Geraspte wortelen 
Broccoli roosjes 

Koolsalade (naargelang seizoen) 
Assortiment van sausjes 

Mayonaise, tzatziki, cocktailsaus, tartare , bbq saus 
 

Broodjes en boter 
 

 
                                                           Volwassenen € 18.40 

Kinderen tussen 3 en 13 j € 9.20 per kind 
 

 

mailto:info@chaudfroid.be


               Chaudfroid Catering BV 
 

                            Traiteur, catering, feestverzorging & event service 

                              met of zonder bediening van 20 personen tot … 

 
 

Hebt u hieromtrent nog vragen of suggesties aarzel niet ons te contacteren 
Tel 014/58 52 40    Gsm 0495/16 76 04     info@chaudfroid.be 

 

 
Breugel bbq 
 

Gehaktballetjes, kippendrumstick, witte en zwarte pensen 
Assortiment verse seizoengroentjes      
Aardappelsalade      
appelmoes  
Krieken  
Boontjes   
Wafeltjes van komkommer 
Gemengde sla 
Tomaten 
Bloemkoolroosjes 
Assortiment van sausjes 
Mayonaise, mosterd, cocktailsaus, tartare  
Broodjes en boter 
 
 
Prijs volwassenen € 15,60 
Kinderen tussen 3 en 13 j € 7.5 
 
 

Een topper 
Brochette van scampi, kippendijenfilet, varkenssaté 

brochette van chipolata-merguez, paprika 
 

Assortiment verse seizoengroentjes 
Aardappelsalade op Duitse wijze  

Salade van pasta met fijne groentjes en yoghurt dressing 
Rijstsalade  

tomatensalade 
Wafeltjes van komkommer 

Geraspte wortelen 
Broccoli roosjes 

Koolsalade (naargelang seizoen) 
Assortiment van sausjes 

Mayonaise, tzatziki, Cocktailsaus, tartare saus, andalouse saus 
 

Broodjes en boter 
 

                                                          Volwassenen € 19.85 per pers 
Kinderen tussen 3 en 13 j €  10.00 per kind 
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BBQ de luxe 
 

Zalm in papilotte, BBQ worst, lamskotelet, saté van kalkoen, spekfakkel 
Assortiment verse seizoengroentjes      
Aardappelsalade op Duitse wijze       
Salade van pasta met fijne groentjes en yoghurt dressing  
Rijstsalade    
Tomatensalade    
Wafeltjes van komkommer 
Geraspte wortelen     
Broccoli roosjes 
Koolsalade (naargelang seizoen) 
Assortiment van sausjes 
Mayonaise, tzatziki, cocktailsaus, tartare, BBQ saus 
Broodjes en boter 
 
Prijs volwassenen € 25.15 
Kinderen tussen 3 en 13 j € 12.25 

 

Een echte Vlaamse 
Slavink, kippensaté en spieringkotelet 

Assortiment verse seizoengroentjes 
Aardappelsalade  

Salade van pasta met fijne groentjes en yoghurt dressing 
Rijstsalade  

tomatensalade 
Wafeltjes van komkommer 

Geraspte wortelen 
Broccoli roosjes 

Koolsalade (naargelang seizoen) 
Assortiment van sausjes 

Mayonaise, tzatziki, Cocktailsaus, tartare en BBQ saus 
 

Broodjes en boter 
 

                                                          Volwassenen € 15.60 per pers 
Kinderen tussen 3 en 13 j €  7.80 per kind 
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Klassieke Winter BBQ met warme groentenkrans 

BBQ spek, sate van merguez en chipolata, kippensate 

Warme groentenkrans 

Gecarameliseerd witlof, rode kool met appel 

Broccoli mix, witte kool in roomsaus 

Erwten en wortelen, boontjes 

Krieltjes 

Koude sausjes 

Cocktail, tartare, looksaus 

Warme sausjes 

Bearnaise en peperroomsaus 

 
Prijs volwassenen € 17.95 
Kinderen tussen 3 en 13 j € 9.00 

 

 

Winter BBQ  met koude en warme groentenkrans 

BBQ spek, sate van merguez en chipolata, zalmfilet in de smoker, varkenssaté 

Warme groentenkrans 

Gecarameliseerd witlof, geglaceerde worteltjes 

Gegratineerde bloemkool met kaassaus, boontjes  

Blackwell saus en bearnaisesaus 

Krieltjes 

Koude groentenkrans 

Aardappelsalade, tomatensalade, gemengde sla 

Witte kool en komkommers 

Looksaus, cocktail en tartare 

 
Prijs volwassenen € 21.75 

Kinderen tussen 3 en 13 j € 10.55 
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Feesten met de smoker 
Een ware blikvanger voor uw feest 

Een fantastisch alternatief voor de klassieke BBQ 
Voor diegene die graag groots uitpakken of gewoonweg iets anders 

 

Speenvarken in de smoker  Minimum 50 personen 

Speenvarken, gyros, koteletjes , witte en zwarte pensjes 

Warme groentenkrans 

Boontjes met spek 

Jonge worteltjes 

Appelmoes 

Champignons en krieltjes 

Koude sausjes 

Cocktail, tartare, looksaus 

Warme sausjes 

Bearnaise en peperroomsaus 

 
Prijs volwassenen € 24.50 
Kinderen tussen 3 en 13 j € 12.50                       BBQ American style  Minimum 50 personen 

 

Warm gerookte zalm 

Moinkballs 

Picanha met chim churry 

Kippendij met mango en curry 

Chili con carne in the Dutch stove 

Jacked potatoes 

Groentenkrans, naargelang het seizoen 

Sausjes, broodjes en boter 

Als dessert 

Roomijs met warm gerookte vruchtncoulli’s 

 

Prijs per persoon € 31.15 

Kinderen tussen 3 en 13 j € 16.00 
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Feesten met reuzenpannen 
Een ware blikvanger voor uw feest 

Een fantastisch alternatief voor de klassieke BBQ 
Voor diegene die graag groots uitpakken 

Of gewoonweg iets anders 
Als receptie 

Als avondfeest 
Als walking dinner 
Bij een drinkavond 

Als babyborrel 
 

Ook ideaal als kleine snack zoals, hamburger, braadworst, spekaardappeltjes en … 
Dit voor braderij, sportevenement, bedrijfsuitstap jeugdkamp, of… 

Als aanvulling van uw buffet 
Deze prijzen zijn zeer afhankelijk van het soort evenement, getalsterkte, seizoen ,  

en zijn op aanvraag te bekomen 

 
Paella mixed 

 
Een zeer rijkelijke paella met een mix van  

Varkensvlees, kip en chorizo 
Kabeljauw, calamari’s, gamba’s en mosselen 

Uiteraard opgewerkt met de nodige rijst en groenten 
En begeleid met frans brood en Aioli (looksaus op basis van olijfolie) 

 
U waant zich echt in het zonnige Spanje 

 
Deze paella bekomt u voor de som van € 17.50  per persoon en wordt ter plaatse bereid 
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Onze basis pan BQ  vis /vlees 

 
Een assortiment van vlees en vis 
 
Scampi a volonté 
Varkenslapje met pepersaus 
Kippenborstfilet met zoet zure saus 
Slavink met stroganoff saus 
Kabeljauw in papilotte 
 
Gesauteerde aardappelblokjes 
Gebakken champignons 
 
Een waaier van seizoengroenten 
 
Aardappelsalade op Duitse wijze 
Pasta salade met fijne groenten en yoghurt dressing 
Tomatensalade met pijpajuin 
Wafeltjes van komkommer 
Witte koolsalade met rozijnen 
Broccoli roosjes 
Geraspte wortelen 
 
6 huisbereide koude sausjes 
 
Andalouse, mayonaise, ketchup, tzatziki, cocktailsaus, tartare saus 
 
 
 
Prijs volwassenen € 26.50 per persoon 
Kinderen tussen 3 en 13 j € 13.25 per kind 
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Degustatie pan met een assortiment van 13 stukken vlees 
 

Geniet in volle teugen van een rijkelijk assortiment vlees en bijlagen 
 

BBQ worst, chipolata, merguez 
Gerookt spek, hamburger 

Kalfssteak, rundersteak, varkenssaté 
Kipfilet, lamskotelet, kippenvleugeltjes 

Varkenslapje en slavink 
 

Een waaier van seizoengroenten 
Aardappelsalade op Duitse wijze 

Pasta salade met fijne groenten en yoghurt dressing 
Tomatensalade met pijpajuin 

Wafeltjes van komkommer 
Witte koolsalade met rozijnen 

Broccoli roosjes 
Geraspte wortelen 

 
6 huisbereide koude sausjes 

Andalouse , mayonaise, ketchup, tzatziki, cocktailsaus, tartare saus 
 

Gebakken aardappelblokjes en champignons mogen niet ontbreken 
 

Broodjes en kruidenboter 
 

Prijs volwassenen € 25.75 
Kinderen tussen 3 en 13 j € 12.85 
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Degustatie pan 10 soorten vlees, 2 soorten vis 
 
Geniet in volle teugen van een rijkelijk assortiment vlees, vis en bijlagen 
 
BBQ worst, chipolata, merguez 
Gerookt spek, hamburger 
Kalfssteak, rundersteak 
Varkenssaté, kipfilet 
Varkenslapje 
Scampi 
Zalmmedaillon 
 

Een waaier van seizoengroenten 
 
Aardappelsalade op Duitse wijze 
Pasta salade met fijne groenten en yoghurtdressing 
Tomatensalade met pijpajuin 
Wafeltjes van komkommer 
Witte koolsalade met rozijnen 
Bloemkool met vinaigrette 
Geraspte wortelen 
 
6 huisbereide koude sausjes 
BBQ saus, mayonaise, ketchup, tzatziki, cocktailsaus, tartare saus 
 
Gebakken champignons en krieltjes mogen niet ontbreken 
 
Broodjes en kruidenboter 
 
 
Prijs volwassenen € 29.25 
Kinderen tussen 3 en 13 j € 14.75 
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Reuzenpan in combinatie met een buffet  
 

Minestronesoep 
 

In buffetvorm 
Zalm belle vue,  

Tomaat gevuld met grijze garnaal 
gevulde eitjes met een eilandje van lompvis 

Gerookt visassortiment bestaande uit gerookte zalm, heilbot 
In de pan 

Runder steak met peper roomsaus 
Scampi van het huis 

Kipfilet met zoet zure saus 
Slavink met Provençaalse saus 

Gebakken champignons, boontjes met spek, jonge worteltjes 
Gesauteerde aardappelblokjes 

Een waaier van seizoengroenten 
Aardappelsalade op Duitse wijze 
Pastasalade met yoghurt dressing 

Tomaten met pijpajuin 
Wafeltjes van komkommer 

Witte koolsalade zoet zuur 
Bloemkool met vinaigrette 

Geraspte wortelen 
Cocktail, tartare, mayonaise en Tzatziki 

 
Broodjes en kruidenboter 

 
Als dessert ons huisbereid dessertenbuffet 

laat u verrassen door een waaier huisbereide desserten 
zoals bavaroises, mousses en gebak 

 
Prijs volwassenen € 37.75 

Kinderen tussen 3 en 13 j € 17.75 
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Winterse pan vlees en vis met warme groentenkrans 
 
Braadworst, chipolata, merguez 
Gerookt spek, slavink 
Kalfssteak, rundersteak 
Varkenssaté, kipfilet 
Scampi van het huis 
Zalmmedaillon 
roodbaarsfilet 
 
Een waaier van  koude groentjes 
Aardappelsalade op Duitse wijze 
Tomatensalade met pijpajuin 
Wafeltjes van komkommer 
Wortelsalade 
Warme groenten 
Witte kool met bechamelsaus 
Broccoli mix 
Boontjes 
Erwten en wortelen 
Gebakken champignons 
Gebakken aardappelblokjes 
 
6 huisbereide koude sausjes 
Andalouse, mayonaise, looksaus, cocktailsaus, tartare saus 
3 warme sausjes 
Bearnaise, Provençaalse saus en peperroomsaus 
 
Broodjes en kruidenboter 
 
 
 
Prijs volwassenen € 28.50 
Kinderen tussen 3 en 13 j € 14.25 
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Feesten met de bakplaat tiger fire/Ofyr 

Een ware blikvanger voor uw feest 
Een fantastisch alternatief voor de klassieke BBQ 

De ene noemt het bakplaat, de andere noemt het Ofyr, wij doen het met de tiger fire 
Deze toestellen  worden met hout gestookt , wat op zich alleen al voor een gezellige sfeer zorgt 

 

Ook hier is het gamma onbeperkt, je kan er een spiegelei op bakken, een tosti of broodje 

hamburger op sauteren,  de lekkerste steaks op bereiden, een visje op garen of een 

pannenkoekje op bakken, hier weer enkele suggesties 

 

 

Tuinfeest a la plancha 

Steakjes, kalfsoester, hamburger, slavink, spek, kippenhaasjes, gamba, zeebaars, zalm 

Een waaier van seizoengroenten 
Aardappelsalade  
Salade van couscous 
Tomatensalade met pijpajuin 
Wafeltjes van komkommer 
Chinese koolsalade met rozijnen 
Bloemkool met vinaigrette 
Geraspte wortelen 
huisbereide koude sausjes 
BBQ saus, mayonaise, ketchup, tzatziki, cocktailsaus, tartare en BBQ saus 
Enkele warme sausjes 
Roqeufortsaus, peperroomsaus, Provençaalse saus 
Als dessertje 
Een pannenkoekje gevuld met banketbakkersroom en rood fruit 
 
Prijs volwassenen € 29.50 
Kinderen tussen 3 en 13 j € 15.50 

 

 

 

 

 

mailto:info@chaudfroid.be


              Chaudfroid Catering BV 
                                 Traiteur, catering, feestverzorging & event service 
                                    met of zonder bediening van 20 personen tot … 

 
 

Hebt u hieromtrent nog vragen of suggesties aarzel niet ons te contacteren 
Tel 014/58 52 40    Gsm0495/16 76 04     info@chaudfroid.be 

 

 

 
Een fijne bedoening op de bakplaat 
 

Blackended steak Louisiana style 
Gamba’s met dipsaus 
Whisky burgers met chim churry 
Flaming orange duck 

Een waaier van seizoengroenten 
Aardappelsalade  
Salade van couscous 
Chim churry 
Wafeltjes van komkommer 
Chinese koolsalade met rozijnen 
Paprika salade 
huisbereide koude sausjes 
BBQ saus, mayonaise, ketchup, tzatziki, cocktailsaus, tartare  
Enkele warme sausjes 
Hot chili saus,  peperroomsaus, Blackwell saus 
 
Prijs volwassenen € 29.75 
Kinderen tussen 3 en 13 j € 21.15 

 

Kids streetfood party  op de tiger fire 

(Enkel op woensdagnamiddag) 

De kinderen bereiden zelf in workshop hun eigen tosti 

Van klassieke croque monsieur, Hawaï, Bolognaise, of qroque madam 

Een hamburgertje of cheeseburger is niet weg te denken 

Of eventueel een rijkelijk gevuld broodje hotdog 

Als dessert bakken we een gevulde pannenkoek 

 

Hier voorzien we alle ingrediënten 

en een ervaren kok zorgt voor de nodige begeleiding 

 
Prijs volwassenen € 15,00 

Kinderen tussen 3 en 13 j € 10 
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