
menukaart rodizio bbq

Puur Imro prikkelt je zintuigen met een veelzijdigheid aan internationale gerechten.  
Vol passie. Dat willen we graag met jou delen. Kies één van onze eigentijdse,  

culinaire catering concepten en wij komen naar je toe. 
 

Eetbeleving bij jou. Dat is Puur Imro.



Rodizio 
Origineel grill concept op traditioneel Braziliaanse wijze. 
Het vlees wordt boven een houtskoolvuur geroosterd in een originele churrasco.  
(houtskoolgrill met draaiende spiesen). De vleessoorten worden aan tafel van 
de spies gesneden per persoon (ca.25 tot 30 gram). 

Per vleessoort zit er ca. 4 tot 12 minuten tussen en wordt er een systeem  
afgesproken per tafel wanneer de gast even wil pauzeren of voldoende heeft 
 gegeten. Overigens is dit in overleg naar eigen wens te bepalen afhankelijk van  
uw evenement. Het is mogelijk alle gerechten als buffet te serveren.  
Hierbij blijft de BBQ als decor voor het buffet.

Arrangement 
Prijs per persoon: € 27,50      
 
1. Saucijsjes (Braziliaans)      
2. Kip drumsticks      
3. Runder staartstuk (picanha)      
4. Livar nek 
5. Gambastaartjes      
 
Als tafelgarnituur wordt standaard geserveerd 
•	 Friet
•	 Rijst	(Braziliaans)
•	 Fijoada	(zwarte	bonen	gerecht)
•	 Vinegraite	en	2	dipsausje	 	

Uniek barbecueconcept op Braziliaanse wijze. 
Bij deze BBQ wordt het vlees op Braziliaanse wijze geroosterd  

in een traditionele churrascaria. Dit is een houtskoolgrill met draaiende spiesen.  
Een ideaal concept voor grote groepen. 
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Basis salade buffet (6 verschillende salades)  
Vooraf	of	tijdens	de	vleesgangen	kan	men	gebruik	maken	van	het	saladebuffet	 
(is bij de prijs inbegrepen). Het salade buffet bestaat uit diverse dag verse salades 
op steeds weer wisselende basis. 
 
Op verzoek kan het buffet worden uit gebreid met salades op visbasis hier zullen 
wij per salade per persoon een meerprijs voor berekenen. Afhankelijk van de  
ingrediënten. 

Supplement        
•	 Speenvarkenfilet	met	spek	 	 €	3,50	p.p.	 	 	
•	 Lamsrump		 	 €	4,50	p.p.
•	 Spare	ribs	 	 €	3,50	p.p.
•	 Lamskotelet	(french	rack)	 	 €	6,00	p.p.	 	 	 	
•	 Ossenhaas	 	 €	6,00	p.p.	 	 	
•	 Entrecote	 	 €	4,75	p.p.	 	 	
•	 Rib	eye	 	 €	4,75	p.p.	 	 	 	
•	 Runder	steak	van	de	lende	(	maminha	)			 €	5,25	p.p.	

Als extra garnering kan men tegen een meerprijs bestellen:
•	 Gebakken	banaan		 	 €	1,80	p.p.
•	 Gegrilde	ananas	(	van	de	spies	)	 	 €	1,80	p.p.
•	 Gefrituurde	cassave	(	tapioca	wortel)		 	 €	1,25	p.p.
•	 Gepofte	aardappel	 	 €	1,25	p.p.
•	 Extra	Salade			 													 €	3,50	p.p.

Uniek barbecueconcept op Braziliaanse wijze. 
Bij deze BBQ wordt het vlees op Braziliaanse wijze geroosterd  

in een traditionele churrascaria. Dit is een houtskoolgrill met draaiende spiesen.  
Een ideaal concept voor grote groepen. 
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Churrascaria Rodízio

De geschiedenis
Over het ontstaan van de Rodízio bestaat de volgende anekdote:
Een	nogal	klunzige	ober	bracht	altijd	de	bestellingen	bij	de	verkeerde	tafels.	 
Wie een biefstuk had besteld kreeg worstjes, wie worstjes had besteld kreeg kip 
enzovoort. De chaos was compleet, en voordat de boze klanten de klunzige ober  
bij de kraag konden grijpen bedacht de uitbater dat het een beter idee was om 
iedere tafel alle gerechten te serveren. Zo maakte hij van de nood een deugd  
en had Brazilie een nieuw bedieningssysteem, waar iedereen tot op de dag  
van vandaag dol op is! 

BBQ Beach Party
Een	compleet	caribische	bbq	party	inclusief	cocktailbar.	Maak	van	uw	evenement	
een	minitrip	naar	de	tropen.	De	mogelijkheden	zijn	haast	oneindig.	Van	live	muziek,	
Braziliaans carnaval of beachparty in combinatie met een tropisch buffet tot het 
aankleden van uw locatie. Ook staan wij u bij met het zoeken van een geschikte 
locatie. Informeer naar de mogelijkheden. 

Prijzen zijn exclusief BTW.
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