Hapjes Voorstel van de chef
 Assortiment van 3 culinaire hapjes: 7,25€/pers
 Assortiment van 5 culinaire hapjes: 9,25€/pers
Koude voorgerechten
 Waaier van 3 wildpasteien met uien konfijt : 13,50€/pers
 Carpaccio van rund met rucola, parmezaan en balsamicocrème: 13,50€/pers
 Gandaham met meloenparels op een bedje van jonge sla : 13,50€/pers
 Carpaccio van tomaat met garnalen : 14,00€/pers
 Bordje met gerookte zalm en heilbot met zijn garnituren : 15,00€/pers
 Torentje van verse en gerookte zalm met yoghurt dressing :14,75€/pers
 Bavarois van gerookte zalm gegarneerd met jonge sla :15,00€/pers
 Vitello Tonato met kappertjes : 15,00€/pers

Bordjesbuffet “specialiteit van het huis”
Je kiest 4 voorgerechtjes en de genodigden kunnen zich bedienen met wat ze graag
wensen.
2 bordjes /pers : 15,00€/pers
3 bordjes /pers : 17,50€/pers

Voorgerechten worden steeds geserveerd met brood en boerenboter.

Warme voorgerechten
 Vispannetje van de chef : 15,50€/pers
 Scampi’s overgoten met een vissaus: 17,00€/pers
 Tongfilets overgoten met saffraan saus : 16,50€/pers
 Rode zalm in een bladerdeegkorst gebakken: 15,50€/pers
 Kabeljauw van de chef: 18,00€/pers

Voorgerechten worden steeds geserveerd met brood en boerenboter.

Soepen
Tomatenroomsoep : 4,30€/pers
Tomatenroomsoep met balletjes : 4,80€/pers
Aspergeroomsoep : 4,30€/pers
Witloofroomsoep : 4,30€/pers
Pompoensoep (september tot december) : 4,30€/pers
Bospaddenstoelensoep : 5,90€/pers
Bretoense vissoep : 7,90€/pers

Soepen worden steeds geserveerd met brood en boerenboter, er is ook steeds een
repasse voorzien van de soep.

Warme hoofdgerechten
 VarkenSsavourette met peperroomsaus : 17,50€/pers
 Ardeens gebraad met champignonsaus : 18,00€/pers
 Gemarineerd kalkoengebraad met peperroomsaus: 18,50€/pers
 Varkenswangen van de chef : 21,00€/pers
 Parelhoenfilet met wildsausje : 22,50€/pers

Alle hoofdgerechten worden steeds geserveerd met 3 soorten verse groenten en mini
kroketten. Er is steeds 1 maal repasse voorzien.

Nagerechten
 Symfonie van nagerechten : 6,50€/pers
(1 mini fijngebakje, crème brulée en chocolademousse)
 Huwelijk van fijn gebak : 5,75€/pers
( 2 mini fijngebakjes)
 Trio van fijn gebak : 6,90€/pers
(3 mini fijngebakjes)
 Roomijstaart gegarneerd: 6,00 €/pers
Wordt gegarneerd naargelang de aard van het feest ( lammetjes, duiven enz. )
Tweemaal bediend
 Roomijstaart in buffetvorm met een garnituur van advocaat,verse fruitsalade,
chocoladesaus, brésilienne, Chantilly room en verse rode vruchten in een lekker
sausje. Zeker een aanrader. ( vanaf 25 personen ): 8,65 €/pers
 Koffie (3 maal bediend): 4,00 €
 Koffie met versnaperingen (3 maal bediend): 6,00 €
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
 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

