BBQ’EN BIJ BAR BRASSERIE ENGELS
Deze zomer nieuw bij Bar Brasserie Engels is het BBQ
Arrangement, een zonnige barbecue op de terrassen
van het restaurant. Met het Central District als decor
gaan onze chefs aan de slag op de barbecues met
verse ingrediënten van overwegend Rotterdamse
leveranciers. Uiteraard houden wij rekening met
speciale (dieet)wensen. Lekker eten, relaxte muziek
en uitzicht op het Stationsplein. Puur genieten.
RESERVEER ONZE ZOMERTERRASSEN
Op onze tussenverdieping van ons pand bevinden zich
verschillende terrassen, die exclusief te reserveren
zijn voor borrels en barbecues voor groepen vanaf 20
personen. Het is mogelijk om meerdere terrassen met
elkaar te combineren voor grotere groepen.
VOOR MEER INFORMATIE
Heb je interesse in een borrel of barbecue op ons
zomerterras? Neem dan contact met ons op voor
meer informatie of een vrijblijvende offerte.
Bar Brasserie Engels
Stationsplein 45 te Rotterdam
T:
E:
W:

010 411 95 52
directie@engels.nl
www.engels.nl

BBQ ARRANGEMENTEN
Graag gaan we in gesprek over
de specifieke wensen van het
gezelschap, om een passend
voorstel voor op de barbecue
te doen. Uiteraard hebben we
ook een vast arrangement
voor 29,50 per persoon incl.
BTW, bestaande uit:
•
•
•
•
•
•

Gemarineerde kipsaté
Kruidig garnalenspiesje
Ambachtelijke beef burger
Rundermerquez worst
Gemarineerde drumsticks
Vis van de dag

•
•
•
•

Huisgemaakte cole slaw
Traditionele huzarensalade
Aardappelsalade
Klassieke Ceasar salade

•
•
•
•
•

Gegrilde maiskolf
Gepofte aardappel
Stokbrood en focaccia
Room- en knoflookboter
Verschillende sauzen

•

Onbeperkt bier, wijn en fris

Elk extra uur: 10,- per uur p.p.

TIME TO
BBQ

“YOU WILL EAT LIKE A

BOAT WORKER
WHEN YOU TASTE

OUR SAUSAGE”
LEKKER ETEN EN
RELAXTE MUZIEK

ONBEPERKT BIER,
WIJN EN FRIS

HEB JE INTERESSE IN EEN BORREL OF BARBECUE OP
ONS ZOMERTERRAS? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VOOR
MEER INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE.
STATIONSPLEIN 45 - 3013 AK - ROTTERDAM - 010 411 9552 - DIRECTIE@ENGELS.NL - WWW.ENGELS.NL

