FikX Urban Grill - Groepen
vanaf 25 personen
Reserveer je eigen stukje Vijverkafee en laat u verrassen met een
onvergetelijke, belevingsvolle en smakelijke avond.
Het concept is simpel:
 Vanaf 25 personen kies je uit één van onze groepsformules.
 Uw garnituren worden bereid vanuit de Fik’X BBQkeuken en voor
u gepresenteerd op het vooraf afgesproken tijdstip.
 Klaar voor een zwoele zomeravond?
Ontdek hier de verschillende formules!

Fik’X Apero Time

Heerlijke hapjes van de BBQ?

Fik’X tapasplank
€ 24,00 per plank
Assortiment, Scampi, Lamsrolletjes,
Italiaanse balletjes, mini spiesjes van kip,
presa, rund, pepers, courget en dipsausjes

BBQ for Meat Lovers (350 gram.)

€ 25,00 per persoon

Traag gegaard Buikspek
Short Beef Rib
Tagliata van Rund Belgisch Blauw-Wit (150 gram)
Salades en sausjes “SummerTime”:
coeur de boeuf tomaat / zomerkool / rauwkost / komkommer
groene salade / aardappelsalade / quinoa / pasta
dressing single-malt / red chimichurri / sweet BBQ-saus /
kruidenmayonaise / aioli
Provençaalse saus / groene Peper in room
vijverbrood / ciabatta / grissini’s (glutenvrij)
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Family Time

€ 29,00 per persoon

Papillot van Schotse zalm “zomers en zuiders”
Spiesjes van kippendijen, cajun marinade
Varkenskroon Duroc Zeeuws-Vlaams
Chipolataworstjes van kalfsvlees
Salades en sausjes “SummerTime”:
coeur de boeuf tomaat / zomerkool / rauwkost / komkommer
groene salade / aardappelsalade / quinoa / pasta
dressing single-malt / red chimichurri / sweet BBQ-saus /
kruidenmayonaise / aioli
Provençaalse saus / groene Peper in room
vijverbrood / ciabatta / grissini’s (glutenvrij)

BBQ All the Way

€ 48,00 per persoon

Reuze Gamba, fris van limoen, jalapeno, koriander
Tonijnspiesje teriyaki
Lamsribbetjes, oregano, gerookt zeezout
Limburgse Rootstaert Wagyu Entrecote (150 gr.)
Stuffed Potato (vegetarisch)
Tomaat, olijven, courgette, Feta, zure room, ui, cheddar
Salades en sausjes “SummerTime”:
coeur de boeuf tomaat / zomerkool / rauwkost / komkommer
groene salade / aardappelsalade / quinoa / pasta
dressing single-malt / red chimichurri / sweet BBQ-saus /
kruidenmayonaise / aioli
Provençaalse saus / groene Peper in room
vijverbrood / ciabatta / grissini’s (glutenvrij)

KIDS Only

€ 12,00 per kind

Chipolataworstje van kalfsvlees(100 gr.)
Kippenspiesje (100 gr.)
Mayonaise & ketchup
Salades en sausjes “SummerTime”
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Nog een dessertje?
Om de gezellige bbq af te ronden is het steeds mogelijk om nog een
verfrissend dessertje te presenteren aan de gasten.
Snel een Magnum uit het vuistje …

 ?

€ 2,20

Cocktail Aardbeien
smeuïge bol vanille-ijs met aardbeien, aardbeiencoulis,
vanilleschuim, boterkoekje

€ 5,50

IJsgekoeld! VIJVERDESSERT 2019
vanille, citrusvruchten, crunch van nootjes

€ 5,80

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de gebruikte producten die
kunnen leiden tot allergische reactie, bij vragen staan wij ter
beschikking!

Dranken
De dranken zijn bij deze formules niet inbegrepen.

Mogelijkheid

1: Dranken naar verbruik

Om een vlotte ontvangst te verzekeren kan je best vooraf een
basisbestelling plaatsen zodat jullie voorkeursdranken en glazen
reeds gekoeld klaarstaan.
De dranken worden verder naar verbruik op de klapper genoteerd en u
kan op het einde van de avond afrekenen.
In de forfait is inbegrepen:

Mogelijkheid

2: Drankenforfait

U wil van al de zorgen af en kiest
vooraf voor een duidelijke rekening.
Dranken 3 uur all-in: € 16,50 per persoon

Verlenging: € 5,50 per persoon per uur.

Cava Celebrandum
BlackAnd Wijnen
Wit / Rood / Rosé

Chaudfontaine Plat / Bruis
Coca-Cola Regular / Zero / Ice Tea
Ritchie Limonade
Sinaas/ Citroen / Pompelmoes

Na forfait kunnen de extra dranken
gewoon naar verbruik genoteerd worden.

Cristal / Maes 0.0
Duvel / Vedett / Desperados
Strongbow
Gold Apple / Red Berries / Rosé Apple

Alle vermelden prijzen zijn inclusief BTW.
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BergHOFF BBQ’s:Zomer actie
Voor alle gezelschappen die tijdens het Vijverkafee een BBQ Place
reserveren hebben wij een uitzonderlijke BergHOFF-actie!
Namelijk een eigen BergHOFF BBQ aan zeer uitzonderijke voorwaarden
en gratis bij u thuis geleverd.
Interesse? We geven u graag extra informatie.
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