
Eten & Drinken

CORONAPROOF BARBECUEËN

Barbecueën:
Barbecueën in de sfeervolle tuin met loungehoeken, stretchtenten en drie grote 
zwaardtafels. Met uitzicht op de zojuist afgemeerde schepen. Barbecue bij slecht 
weer? Annage beschikt over drie gezellige ontvangstruimtes waar binnen de 
houtkachel aan staat. 
Ivm de Rivm richtlijnen kan slechts 1 persoon van het gezelschap het vlees  
bakken (rouleren is toegestaan).  
De groep krijgt vooraf instructie van het Annage personeel. 

U kunt het vlees ook door onze kok laten bereiden á € 25,00 per uur.

Barbecue Matroos  (3,5 stuks vlees p.p.)    € 19,25
barbecueworst, grillburger, varkenssaté, gegaarde drumstick, 
kartoffel salade, pasta pesto, rauwkostsalade, diverse sausen, oa: 
warme satésaus & vers gebakken stokbrood met kruidenboter.

Barbecue Kapitein (4 stuks vlees p.p.)   € 22,50
kipsaté, shaslick & hawaispies (50/50), grillburger, karbonade, 
gemarineerde steak, pasta pesto, kartoffel salade, zomerse rauwkost, 
diverse sauzen, vers gebakken stokbrood + kruidenboter.

Barbecue Scharrel Luxe (waddenvlees, 3 stks p.p.)  € 25,25
bewuste barbecue: minder (h)eerlijk vlees en extra salades: 
varkenssaté, Franse steak, ambachtelijke runderhamburgers, kip op stok, 
bistro spies, pasta pesto salade, kartoffel salade, huisgemaakte rauwkost, 
zonnige zomer salade, kip ananas salade, groene salade met dressing en 
pijnboompitten, diverse sausen, diverse soorten stokbrood met 
kruidenboter en tapenades.

Barbecue Admiraal (4,5 stuks vlees p.p.)   € 26,95
entrecôte, gemarineerde kipfilet, biefstukspies, gemarineerde 
lamskotelet, ambachtelijke runderhamburger, zalmspies, pasta pesto, 
kartoffel salade, Zomer rauwkost, huisgemaakte rauwkost, vers fruit, 
div. sauzen, vers gebakken soorten stokbrood+ kruidenboter.

Barbecue Verrukkelijke V’s - Vega(n) Vis & Vlees   € 28,50
Barbecueën met minder vlees, samen met overheerlijke vega(n) 
alternatieven. Rode bieten Carpaccio amuse, Spinazie Feta taartje, grote 
Italiaanse groente spies, Zalmspies, Botermalse biefstuk (scharrel), Beter
Leven Boerderij kipfilet (scharrel), Pasta salade, Curry Madras aardappelen  
salade, Groene salade, vers gebakken stokbrood, tapenades en kruiden-
boter, diverse sausen, waaronder warme (vegan) pindasaus.

Extra:

schaal vers gebakken frites      € 1,95
Extra fruitsalade        € 1,50
Extra groene salades       € 1,00
Extra vleessoort vanaf:      € 2,00
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