BAKE AWAY TABL’O
COMFORT IS KEY FOR A BARBECUE

FORMULES
Bake Away

Bake Away Deluxe

Drankenformule

Gandaham
met Aperosticks

Gandaham
Pancetta
Aperosticks
Souvlaki

Apero Maison of fruitsap

Gamba met dille
Chipolata
Burger
Wit Blauw
Kip Saté

Vis van de dag
Gamba met dille

Saus van de chef
Krieltjes
Zoete aardappel
Assortiment van groentjes
Salade van de chef
Duo van koude sausjes
Brood
Boter

½ fles witte of rode wijn
½ liter water per persoon
Koffie & thee

Burger
Wit Blauw
Kip saté
Bloedworst met appel
Buikspek / Lamskotelet
Saus van de chef
Krieltjes / Zoete aardappel
Assortiment van groentjes
Salade van de chef
Duo van koude sausjes
Brood
Boter

Marshmellow
met Jules De Strooper

Fruitassortiment
met chocolade dip

€35.00 pp

€45.00 pp

€25.00 pp
Divers
Extra portie frietjes à €3.00
Extra portie saus à €4.00
Extra persoon
dus je besteld voor 2
maar wilt er met 3 van eten:
€20.00 pp
Kids
0-6j: gratis bordje met ouders
7-12j: €12.50 / kind
13j-… volwassen!

Wat Een unieke Ofyr Tabl’0,
		 waar je samen met je gasten lang gerekt
		 kan tafelen, bakken & genieten!
Waar Brasserie ’t Veilinghuis, Terras!
Hoe bestellen Minstens met 2 personen & 24u op voorhand!
Van maandag tot zaterdag
Vanaf 2 personen & minstens 24u op voorhand te bestellen!

CORONA, DE START VAN
EEN NIEUWE SAMENWERKING!
Jarenlange ervaring, mooie feestzalen, feesten op locatie en een brasserie
voor de fijnproevers. Dat is het palmares van Luc en Jan Withofs. Een
familiebedrijf dat al sinds 1939 de mensen verbind met sfeer, eten en
drank. Tot in 2020 corona ons bij de keel greep. Stilzitten kunnen Luc en
Jan niet, vandaar hun samenwerking met OFYR: Bake Away on Fire!
Vuur verbindt de mensen en staat centraal. Een Tabl’0 met eten, een OFYR
aankopen of huren voor een bepaalde tijd om zo jullie gasten in de watten
te leggen, dat is Bake Away on fire!
Onze kleine feestzaal hebben we omgetoverd naar een toonzaal,
waar je alle OFYR toestellen en toebehoren kan ontdekken!
Bezoek ons  vr/za 13u - 18u of op afspraak
www.bakeaway-onfire.be

