Csaba’s place
verwelkomt je graag in deze groene oase

doe-het-zelf formule

standaard dranken
frisdranken

Vertoef je graag in de buitenlucht en kook je bovendien graag je eigen potje? Dan ben je in Csaba’s Place
aan het juiste adres!
Onder onze startent kan je in alle weeromstandigheden je eigen evenement organiseren. Wij zorgen voor
al het nodige:

• Accommodatie (tafels, stoelen, bestek, bier- en wijnglazen)
• BBQ-installatie + kolen
• Vooraf gemaakte schotels, BBQ’s, broodjesbuffetten,...

Coca cola | zero

2.5

Fanta orange

2.5

Fuze tea sparkling | green

2.5

Minute maid orange

2.5

Chaudfontaine plat | bruis

2.5

Chaudfontaine plat | bruis • 0.5l

5.0

Bionina • granate, cranberry | lemon

3.5

• Gevulde frigo’s: stel zelf uw favoriete drankenlijst samen en wij zorgen dat uw drankjes fris staan
bij aankomst

Wij steunen graag onze lokale partners, daarom werken wij samen met Taverne Den Dronk voor de catering. Om
die reden kan er geen eigen catering worden toegestaan.

mag-het-een-beetje-meer-zĳn formule

Primus • 25cl

Meerprijs: €28* per begonnen uur (per barman/kok). Aantal personeel is afhankelijk van de grootte van
de groep.

2.5

Liefmans kriek

3.0

Super 8 Blanche • 33cl

3.0

Super 8 Export • 33cl

3.0

Ename Blond • 6.2%

3.5

Desperados

4.0

wĳn & cava

Heeft u toch liever dat alles voor u wordt gedaan en dat u lekker achteruit kunt leunen in uw stoel?
Dat kan!
Ons horecapersoneel zorgt voor de bediening met de glimlach en zorgt ervoor dat u en uw gasten een
zorgeloze avond kunnen beleven.

bieren

Fles Santa Carolina Chardonnay • Chili

20.0

Fris type met aroma’s van rijp, tropisch fruit in de neus zoals ananas
en mango. Ideaal bij visgerechten, salades, wit vlees en schaaldieren

Fles Santa Carolina Carmenère • Chili

20.0

Zacht-kruidig met aroma’s van blauwe bessen en braambessen

Fles Chât Camplong Corbières • Frankrijk
Frisse, licht fruitige rosé. Rode bessen en frambozen primeren in de
aroma’s. Ideaal als aperitief, maar ook lekker bij lichte gerechten.

Fles cava Gran Gesta Brut
Huurprijs per halve dag: €250*
*Alle prijzen zijn incl. BTW
Csaba’s place biedt onderdak aan 40 personen (zittend) en aan 60 personen (staand/walking dinner)

Andere dranken zijn mogelijk op aanvraag | prijzen incl. BTW

21.0
27.0

BBQ formules
BBQ streetfood

koud gemengd buffet
• Huis gemarineerde zalm met groene kruiden

• Hamburger en worst

• Cannelloni van courgette met rivierkreeftjes en ras el hanout

• Broodjes

• Varkensgebraad
• Paté met uienconfituur en gebakken appeltjes

• Tomaat en salade

volwassenen 11.0 p.p. | kinderen 7.5 p.p.

• Serranoham met meloen
• Tomaat garnaal
• Kippenboutjes

BBQ small

• Tomaat mozzarella

• Gemarineerde kotelet, worst en rundbrochette

• Kiwi met krabsalade

• Beperkte groentenbuffet

• Perzik met tonijn

• Aardappelsalade

• Carpaccio van rund met Parmezaanse kaas

volwassenen 18.0 p.p. | kinderen 10.0 p.p.

Vergezeld van verse broodjes met boter, kerstomatensalade, zuiderse pastasalade, komkommersalade
met dille, aardappelsalade, groene boontjes met ui, sausjes en vinaigrette

BBQ medium
• Chipolata, kipbout, rundbrochette en scampibrochette
• Beperkte groentenbuffet

30.0 p.p. | vanaf 20 personen

• Pastasalade
• Aardappelsalade

volwassenen 22.5 p.p. | kinderen 12.0 p.p.

BBQ large
• Wittte pens, côte-à-l’os, rib, scampibrochette
• Uitgebreid groentenbuffet
• Pastasalade en taboulé
• Aardappelsalade

volwassenen 27.0 p.p. | kinderen 14.0 p.p.
Inclusief borden, bestek en glazen • exclusief personeel | prijzen incl. BTW

Inclusief borden, bestek en glazen • exclusief personeel | prijzen incl. BTW

broodjesbuffetten

Taverne Den Dronk

formule 1
• 6 zachte en krokante belegde minibroodjes
• Uitgebreid assortiment, van klassiek tot fijn beleg

14.0 pp

formule 2

formule 3

• 3 belegde minibroodjes

• 2 mini (pasta)slaatjes

• 3 miniwraps

• 2 minibroodjes
• 2 miniwraps

15.0 pp.

• 1 hapje

• 2 minibroodjes

• 1 minidessert

16.0 pp

16.0 pp.

vrijdag • zaterdag • zondag vanaf 11u

10.0 pp

contactgegevens

• Verschillende broodsoorten en croissants

Donkstraat 50 • 9700 Oudenaarde

• Assortiment charcuterie en fijne smeersalades

dendronk@outsider.be

• Kaasschotel

+32 55 20 70 30

• Groenten assortiment
• Gekookte eitjes
• Huisgemaakte soep

Inclusief borden, bestek en glazen • exclusief personeel | prijzen incl. BTW

maandag tot donderdag • op aanvraag

andere dagen op reservatie vanaf 20 personen

formule 6

• Fruit

Streetfood

openingsuren

formule 5
• 3 halve stokbroden belegd met klassiek en fijn beleg

Uitgebreide kaart
vrijdag • zaterdag • zondag

formule 4
• 2 miniwraps

ons menu

22.0 pp

7/7 inustus
juli & aug

