Hapjes
Voorstel van de chef
 Assortiment van 3 culinaire hapjes: 7,25€/pers
 Assortiment van 5 culinaire hapjes: 9,25€/pers
Koud vlees buffet : 23,00€/pers
 Tomaat vleessla (indien garnalen +1,00€/pers)
 Hamrolletje met asperges
 Parma met meloen
 Gebakken rosbief
 Gebakken kalkoenfilet
 Gebakken varkensgebraad
 Gebakken kippenbout
 Fijnproeversalami
 Opgevuld eitje
 Groente assortiment (5 soorten)
 Gegarneerd met fruit
 Koude aardappelsalade (indien frieten + 1,50€/pers)
 Pastasalade met ham
 Koude sauzen (mayo, cocktail, tartaar)
Koud vis en vleesbuffet: 31,50€/pers

















Tomaat garnaal
Ham met asperges
Parma met meloen
Gebakken rosbief
Gebakken kalkoen
Gebakken kippenbout
Gerookte zalm
Gestoomde zalm
Gerookte heilbot
Scampi
Opgevuld eitje
Groente assortiment (5 soorten)
Gegarneerd met fruit
Koude aardappelsalade (indien frieten + 1,50€/pers)
Pastasalade met ham
Koude sauzen (mayo, cocktail, tartaar)
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Grilladebuffet: 21,00€/pers
Vleesassortiment
 Ribbetjes
 Kotelet
 Gesmoorde ham
 Worst
Groente assortiment
 Gemengde sla
 Geraspte wortels
 Gepelde tomaten met pijpajuin
 Witte kool
 Rode kool
 Pastasalade met ham
 Koude sauzen (mayo, cocktail en tartaar)
Aardappelbereiding
 Aardappelen van het huis (warme aardappelen met huisbereide boter, spek en
gruyèrekaas)
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Warm buffet 1: 46,50€/pers
Roomsoep naar keuze
Warm buffet
 Koolvis met mediterraanse tapenade
 Roze zalm met kruidensaus
 Varkenssavourette “archiduc”
 Stoofpotje van kip
 2 soorten verse groenten
 1 soort fruit
 Aardappelen van het huis
 Mini kroketten
Symfonie van nagerechten
 Fijn gebak, crème brulée, chocomousse mooi gegarneerd op bordje
Koffie
Warm buffet 2: 48,00€/pers
Roomsoep naar keuze
Warm buffet
 Gemarineerde scampi’s met vissaus
 Noors duo van koolvis en zalm
 Varkenssavourette pepersaus
 Gemarineerde kalkoenfilet
 2 soorten verse groenten
 1 soort fruit
 Aardappelen van het huis
 Mini kroketten
Trio van fijn gebak
 3 verschillende fijn gebakjes mooi gegarneerd op bordje
Koffie
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Warm buffet 3: 51,50€/pers
Roomsoep naar keuze
Warm buffet
 Tongrolletjes met saffraan saus
 Rode zalm met kruidensaus
 Parelhoenfilet met wildsaus
 Varkenssavourette “Archiduc”
 2 soorten groenten
 1 soort fruit
 Aardappelen van het huis
 Mini kroketten
Huwelijk van fijn gebak
 2 verschillende fijn gebakjes mooi gegarneerd op bordje
Koffie
Warm buffet 5: 57,00€/pers
Roomsoep naar keuze
Warm buffet
 Kabeljauw Delight au beurre
 Rode zalm met kruidensaus
 Lamskroontje met wildsaus
 Varkenswangen van de chef
 2 soorten groenten
 1 soort fruit
 Aardappelen van het huis
 Warme Krielaardappelen met marjolein
Roomijstaart in buffetvorm met garnituur en passend sausje
Koffie met versnaperingen
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Warm vleesbuffet 1: 37,50€/pers
Roomsoep naar keuze
Warm vleesbuffet
 Stoofpotje van kip
 Varkenssavourette met pepersaus
 2 soorten verse groenten
 1 soort fruit
 Aardappelen van het huis
 Mini kroketjes
Huwelijk van fijn gebak
 2 verschillende fijn gebakjes mooi gegarneerd op bordje
Koffie
Warm vleesbuffet 2: 39,50€/pers
Roomsoep naar keuze
Warm vleesbuffet
 Varkenswangen van de chef
 Ardeens gebraad met pepersaus
 2 soorten verse groenten
 1 soort fruit
 Aardappelen van het huis
 Mini kroketten
Symfonie van nagerechten
 Fijn gebak, crème brulée, chocomousse mooi gegarneerd op bordje
Koffie
Warm vleesbuffet 3: 41,50€/pers
Roomsoep naar keuze
Warm vleesbuffet
 Parelhoenfilet met wildsaus
 Savourette met champignonsaus
 2 soorten verse groenten
 1 soort fruit
 Aardappelen van het huis
 Mini kroketten
Trio van fijn gebak
 3 verschillende fijn gebakjes mooi gegarneerd op bordje
Koffie
Catering Bart
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Keuze in soepen







Tomatenroomsoep
Aspergeroomsoep
Witloofsoep (van september tot februari)
Pompoensoep (van september tot december)
Bospaddenstoelensoep
Bretoense vissoep

Algemene afspraken:











Indekken van de tafel, tafellakens, borden en bestek inbegrepen in de prijs
Juist aantal doorgeven 5 dagen voor het feest
Diensten en BTW inbegrepen
Prijzen zijn opgemaakt voor groepen vanaf 30 volwassen personen
Voor groepen van minder dan 25 personen wordt een toeslag aangerekend van
4,00€/pers
Voor groepen tussen 25 en 30 personen wordt een toeslag aangerekend van
2,50€/pers
Voor feesten waar enkel een hoofdgerecht besteld wordt, rekenen wij een toeslag
van 1,50€/pers
Indien soep wordt weggelaten – 3,00€/pers
Kinderen beneden 5 jaar eten gratis wel steeds doorgeven hoeveel er zijn
Kinderen tussen 5 en 11 jaar eten aan de helft van de prijs
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