
Magic creek BBQ erbjuder en helhetslösning för din fest eller ditt event. Vi 
kan laga mat för upp till 100 personer samtidigt. 

Antingen så kommer vi ut till er och grillar på plats (ni betalar för den del som 
innebär servering) eller så levererar vi maten och så står ni för själva 
serveringen. Det går givetvis att hämta den på plats i Järfälla också. 

Menyer 

Dessa menyer är ”american style BBQ” vilket innebär att allt röks och serveras med goda tillbehör. 
De serveras som buffé så alla kommer bli riktigt mätta.


Meny 1 -  245 kr/person 

Rökta kycklingben

Baby back ribs

Rökt kalkonbröst

2 sorters olika korvar

Laxsida


(ev. Vegetarisk  - grillad halloumi eller enligt överenskommelse)


Tillbehör 

Grillad majs - serveras med smör/vitlökssmör

Grillpotatissallad

Cole Slaw

Grönsallad

Smör och bröd

BBQ-sås

Romsås


Minsta beställning 20 personer (eller efter överenskommelse)


Kontakt: info@grilfve.com                                     Vi har F-skatt 	 www.magiccreekbbq.com

mailto:info@grilfve.com
http://www.magiccreekbbq.com


Meny 2 - 145 kr/person 

Pulled pork sandwich  

Karré som rökts i ca 12 timmar serveras i ett briochebröd med tillbehör


Tillbehör 
Cole Slaw

Pico de gallo (tomatsalsa)

Grillad majs med smör/vitlökssmör)

Briochebröd

Picklad rödlök


Vegetariskt alternativ finns


Minsta beställning - 10 personer (eller efter överenskommelse)


Meny 3 -  155 kr/person 

Pulled pork & Pulled beef sandwich 

Karré och högrev som rökts i ca 12 timmar serveras i ett briochebröd med tillbehör


Tillbehör 
Cole Slaw

Pico de gallo (tomatsalsa)

Grillad majs med smör/vitlökssmör)

Briochebröd

Picklad rödlök


Vegetariskt alternativ finns


Minsta beställning - 10 personer (eller efter överenskommelse)


 
Meny 4 

Lyxig Tacobuffé - 199 kr/pers 


Goda tacos som serveras med skivad flankstek.


Tillbehör 
Tacobröd

Guacamole

Pico de gallo (tomatsalsa)

Picklad rödlök

Nachos


Minsta beställning - 10 personer


Övrigt 

Utkörning av mat - 350 kr i startavgift och sedan 35 kr/mil 


Grillning och servering på plats - 500 kr/timme (eller enligt överenskommelse)

Vi kommer ut och slår upp vårt tält hos er, tänder grillarna och sprider en underbar doft av 	 	
BBQ i området. Något som får det att kurra extra i gästernas mage.
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