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  Mini tapasbordje 
Een klein aperitiefbordje met een mix van kaas, olijven, salami, 

tapenade, toast… 

              €20 per bord 

 

Tapasplank  
 
De tapasschotel bestaat uit 10 hersluitbare potjes geserveerd op een 
decoratieve plank. Waarbij elk potje bestaat uit +/- 100 gr. aan tapas 
(olijven, gedroogde tomaatjes, Italiaanse ham, truffelsalami, 
tapenade met toast …)*  

             €40 per plank 

*Door de kwaliteit & prijs van de potjes zijn wij genoodzaakt  een 

waarborg te vragen van 20 euro, waarvoor dank. 

 



 

  

Tapasbord 

Een rijkelijk gevuld aperitiefbord voor 6 tot 8 personen bestaande 
uit verschillende soorten tapas zoals olijven, ansjovis, tapenades 
met toast, kaasblokjes, truffelsalami, zongedroogde tomaatjes, 
zoete pepers… 

              €45 per bord 

 



 

  

Koude buffetten 

Verkrijgbaar vanaf 10 personen 

 

Koud vleesbuffet             € 18,50 p.p. 

 
• Gebakken kippebout 

• Rauwe ham met meloen 

• Gekookt hamrolletje met aperges 

• Salami 

• Italiaans varkensgebraad  

• Pastrami 

• Gebakken rosbief  

• Vlaams vleesbrood 

• Gevuld eitje met hamsalade 

• Pastei van het huis met garnituur 

• Pancetta 
 

Koud gemengd buffet            € 25,50 p.p. 
 

• Gekookt hamrolletje met asperges 

• Pancetta 

• Gebakken kippenbout   

• Rauwe ham met meloen   

• Italiaans varkensgebraad 

• Gebakken rosbief   

• Parmasalami 

• Coppa 

 

• Gerookt zalmhaasje 

• Glaasje met grijze 

 Noordzee garnalen 

• Gepocheerde zalm 

• Perzik met tonijn 

• Gebakken scampistaartje 

• Gevuld eitje met forelsalade 

 en champagne 

• Rivierkreeftjes 

 



 

  

Koude buffetten 

Verkrijgbaar vanaf 12 personen  
 

Koud gemengd superbuffet            € 32,50 p.p. 

 

• Waaier van Serranoham en meloen 

• Carpaccio van rund met rucola, tomaat en Parmezaan 

• Hamrolletje met asperges  

• Gebakken kippenbroodje 

• Pancetta 

• Seizoenspaté met garnituur 

• Truffelsalami 

• Parmasalami met tête de moine roosjes  

• Italiaans varkensgebraad 

• Gerookt zalmhaasje 

• Zalmfilet met kruiden 

• Glaasje met grijze Noordzee garnalen 

• Gevulde eitje met forelsalade en champagne 

• Visterrine  

• Tataki van tonijnfilet met garnituur 

• Gebakken scampistaartje 

• Rivierkreeftjes 

• Sushi van zalm 



 

  

Koude buffetten 

Alle koude buffetten zijn voorzien van: 

• Verse groentjes bestaande uit gemengde seizoenssalade,  

wortel, gezondheidssalade, tomaat, rode bietsalade, 

komkommer en verse boontjes 

• Bijpassende sausjes: verse tartaar, cocktail,  

bieslook vinaigrette en mayonaise 

• Aardappelsalade, zuiderse pastasalade, stokbrood met boter 

Alle koude buffetten worden kant-en-klaar geserveerd op schotels en 

versierd met vers fruit. De groenten, aardappelsalade en pastasalade 

worden apart meegegeven. Kan aangevuld worden met halve kreeft 

Belle-Vue (dagprijs). 



 

  

Mediterraans buffet  

Verkrijgbaar vanaf 12 personen 

Uitgebreid buffet van tapas met Italiaanse en Spaanse specialiteiten 

 

Mediteraans buffet                        € 32,50 p.p. 

• Tapas: olijven, zongedroogde tomaten, ansjovis, champignons,.. 

• Tapenades met aangepast brood 

• Chorizo, Lomo en Coppa duroc d’olives, Italiaanse ham  

• Opgevulde wraps 

• Carpaccio van rund  

• Asperges met garnalen, ei en vinaigrette  

• Frisse lentesalade met ham en groentjes 

• Griekse pastasalade met feta 

• Pasta pesto, mozzarella, rucola en Italiaanse ham  

• Salade niçoise 

• Tabbouleh 

• Pasta scampi 

• Zuiderse broodjes 

• … 



 

  
Kaas- en vleesbuffet 

Verkrijgbaar vanaf 20 personen 

Kaas- en vleesbuffet                      € 14,90 p.p. 

Een 12-tal soorten kaas, met zowel Belgische als buitenlandse 

specialiteiten, gerangschikt volgens smaaksterkte (150g/p.p.). 

Gecombineerd met gedroogde vruchten, een notenmengeling, vers fruit 

bestaande uit meloen, kiwi, druiven, aardbei,… 

Daarnaast 7 à 8 soorten vlees (150g p.p.) zoals rauwe ham, kippenbout, 

hamrolletje , Italiaanse salami. Met daarbij zoetzuur, krieltjes met spek en 

een broodassortiment (notenbrood, stokbrood, ovenbroodjes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Nagerechten 

Uitgebreid dessertbuffet           € 9,50 p.p. 
Vanaf 10 personen 

Een rijkelijk gevuld buffet met onder andere:  

• Chocolademousse 

• Rijstpap op grootmoeders wijze 

• Fruitsalade 

• Mini eclairs, panna cotta 

• Assortiment mini gebak 

• … enzovoort 

 

Kaasbuffet                € 8,70 p.p. 
Vanaf 10 personen  

Assortiment Belgische en buitenlandse kazen (150g/p.p.) aangevuld met 

aangepaste garnituur. Notenbrood en stokbrood inbegrepen. 



  Feestelijke broodjes 

Mini sandwiches klassiek              € 6,00 p.p. 

 
5 mini sandwiches per persoon belegd met ham, kaas, gehakt, krab en 

vleessalade. De sandwiches beschikken over een bijhorende garnituur. 

 

Mini sandwiches luxe              € 7,00 p.p. 

 
5 mini sandwiches per persoon belegd met gerookte zalm, grijze 

garnaalsalade, préparé, kaas en kipsalade rode pesto. De sandwiches 

beschikken over een bijhorende garnituur. 

 

Mini ovenkoek klassiek              € 6,50 p.p. 
 
5 mini ovenkoeken per persoon belegd met ham, kaas, préparé, tonijn 

en vleessalade. De ovenkoeken beschikken over een bijhorende 

garnituur. 

 

Mini ovenkoek luxe                        € 7,00 p.p. 
 
5 mini ovenkoeken per persoon belegd met gerookte zalm, grijze 

garnaalsalade, préparé en Italiaanse ham/ pesto Parmezaan. De 

ovenkoeken beschikken over een bijhorende garnituur. 

 

Bij een bestelling vanaf 100 stuks kunnen de prijzen aangepast worden. 

Er is een minimum afname van 3 per soort (15 stuks). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische weetjes 

U kan deze buffetten bestellen tot 2 weken voor uw feest. Om de 

kwaliteit te blijven waarborgen, nemen we slechts een beperkt aantal 

bestellingen aan. Gelieve tijdig te reserveren als u zeker wil zijn.  

Wij kunnen ook warme gerechten of menu’s voorzien, deze kunnen 

besproken worden volgens de normen van de klant.  

Er wordt een waarborg gevraagd voor de bordjes en schaaltjes van de 

koude voorgerechten en desserts, deze dient u zelf terug te brengen.  

We wensen u alvast een fijne communieperiode toe!  

Vriendelijke groeten, 

Valerie & Jurgen 
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