
Zilverbergstatie - Catering Bart - Recepties - 2021
Recepties met bediening van de hapjes

❏ Receptie 1 : 19,00€/p (2u30)

1 lepelhapje

1 glaasje

1 bordje

1 huisbereid bladerdeeghapje of wrap

1 quiche

3 bruschetta's

❏ Receptie 2: 22,00 €/p (3u)

1 lepelhapje

1 glaasje

1 bordje

1 huisbereid bladerdeeghapje of wrap

1 soepje

2 bruschetta's

Afsluiter (uit de volgende suggesties kan je 1 kiezen)

3 belegde broodjes

1 ovenkoek beenham

1 ovenkoek zalm (+ 1,00€/pers)

1 puntzak frieten met koude saus (+2,00€/pers)

1 artisanale zalmburger (+ 1,50€/pers)

Algemene voorwaarden recepties met bediening:

De bediening en het afruimen van de hapjes gebeurt door onze bedienden
Bediening en afruimen van de hapjes gedurende de tijd vermeld naast de
gekozen formule.
Aan deze formules kunnen GEEN wijzigingen worden gedaan.
De hapjes kan je zelf kiezen in de rubriek receptiehapjes onder het juiste
item.
Al onze prijzen zijn incl BTW
Het nodige materiaal voor de hapjes en servetten zijn steeds inbegrepen in
de prijzen
Het juiste aantal personen 7 dagen voordien doorbellen. Dan worden ook de
laatste afspraken gemaakt.
Indien nog vragen of onduidelijkheden aarzel niet ons te contacteren voor
vrijblijvende uitleg.
Hopende u hiermee van dienst te kunnen zijn.
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Assortiment lepelhapjes

wildpastei met uienkonfijt (okt →jan)
gemarineerde scampi met zijn garnituren
ambachtelijk gerookte
gerookte forel
gerookte eendenborst
peperkoek ganzenlever- speculaas
grijze Noordzeegarnalen

Assortiment glaasjes

mozzarella en italiaanse ham
salsa mexicana en gerookte kip
tartaar van zalm
opera van zalm
gerookte forel met Granny Smith
cocktail van grijze Noordzeegarnalen

Assortiment bordjes
carpaccio rund
carpaccio zalm
kortgebakken tonijn
foie gras met uienconfijt

Assortiment wraps - bladerdeeghapje
wrap kip met tuinkruiden
wrap gegrild breydelspek
wrap gandaham
wrap pulled pork
wrap tonijn
wrap gerookte zalm

bladerdeeg bolognaise saus
bladerdeeg kipvulling
bladerdeeg visvulling

Assortiment bruschetta's “Specialiteit van het huis”
ham, kaas en huisbereide boter
chorizo, geitenkaas en honing
brie, appel en paprikapoeder
tomaat, mozzarella en gandaham
Oud Brugge, rookzalm en huisbereide boter

Assortiment quiches
quiche lorraine
quiche met breydelspek
quiche met ham
quiche met noordzeevis, venkel en tomaat
quiche met zalm

Aperitiefsoepjes
*tomatenroomsoep
*aspergeroomsoep
*witloofroomsoep
*créme van boschampignons
*pompoensoep
*agnes sorelsoep
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“Aanvullingen bij recepties”

Tapas
Je kunt zelf uw eigen knabbels en babbels samenstellen.

Ideaal om op de receptietafels te plaatsen.

*assortiment borrelnootjes 0,50€/p
*assortiment jonge en belegen kaas 0,75€/p
*zongedroogde tomaten 1,00€/p
*flinterdunne gandaham. 0,75€/p
*olijven 1,00€/p
*ansjovis 0,75€/p
*salami (chorizo en spaanse salami) 1,00€/p
*truffelsalami 0,75€/p
*toastjes om zelf te smeren (2 soorten) 1,50€/p
*assortiment van tapenades met grissini 0,75€/p

Dessertjes als extraatje …

Mini donuts 1,00€/st
Profiterol van caramel 0,90€/st
Mini eclair 1,30€/st
Chocomousse 1,30€/st
Speculoos mousse 1,30€/st
Panna cotta met rode vruchten 1,30€/st
Tiramisu 1,30€/st
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