BARBECUE &
BIG GREEN EGG
EXPERIENCE

Geniet van malse hamburgers en steaks, zelf klaargemaakt op een barbecue of
Big Green Egg. Een leuke samenkomst voor uw jubileum, verjaardag, bedrijfsuitje
of familiedag. Dit hoeft overigens niet alleen in de zomer te zijn: u kunt ook van een
heerlijke winterbarbecue bij Teugel Resort genieten. Deze smakelijke mogelijkheden
zijn te boeken vanaf 20 volwassenen.

TEUGEL RESORT
UDEN

VEGHEL

BARBECUE
Barbecue Buffet

21,50 p.p.

Te reserveren vanaf 20 volwassenen in de periode
van 1 april t/m 30 september.
De barbecue wordt buiten geplaatst en u bakt zelf
uw vlees; vanaf 35 personen is er ondersteuning
van onze kok. Alle gerechten en ingrediënten
worden onbeperkt aangevuld.
Inhoud van het barbecuebuffet:
• Authentieke hamburger (rundvlees),
ambachtelijke barbecueworst, gemarineerde
kipfilet, saté van varkenshaas
• Rundvleessalade, roseval aardappelsalade.
Amerikaanse koolsalade, salade van gepofte
paprika/mais/sultana’s, groene gemengde
salade met notenvariatie, komkommersalade
• Frites, mayonaise, stokbrood & kruidenboter
• Mississippi barbecue-, knoflook-, whiskey-, en
satésaus
Upgrade mogelijkheden (prijs per persoon):
• Biefstuk € 2,00, diverse soorten vis € 2,50,
vers fruitsalade € 1,75.

Reserveer uw etentje
Voor meer informatie over alle
opties kunt u contact opnemen
via onderstaande gegevens.
(0413) 26 30 88
Bedafseweg 22, 5406 TM Uden
info@teugelresort.nl

Big Green Egg,
special carvings

27,50 p.p.

De Big Green Eggs werken met een gesloten
systeem waardoor het vlees perfect op
temperatuur wordt gegaard. En dat proef je!
Onze kok staat graag voor u klaar.
Inhoud van de Big Green Egg cooking experience
• Special carvings van “grote porties”
waaronder: Procureur/pulled pork, steak,
zijde zalm gegaard, kipsaté
• Gepofte aardappelen en gegrilde groenten
• Rundvleessalade, roseval aardappelsalade.
Amerikaanse koolsalade, salade van gepofte
paprika/ mais/sultana’s, groene gemengde
salade met notenvariatie, komkommersalade
• Frites, mayonaise, stokbrood & kruidenboter
• Mississippi barbecue-, knoflook-, whisky-, en
satésaus
Upgrade mogelijkheden (prijs per persoon):
• Extra special “seizoen carving” € 2,50,
vers fruitsalade € 1,75

Tip:
49,50pp
4-uurs arrangement
• Barbecue buffet (inclusief
upgrade biefstuk, vispakket en
vers fruitsalade)
• 4 uur drankafkoop (excl. speciale
koffies, warme chocomel,
buitenlands gedistilleerd en
speciaal bieren)
• Bowlen (1 uur) of midgetgolf

