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Communiefolder

Aperitiefhapjes
Culinaire verwenhapjes












Bagel met gerookte zalm en kruidenkaas
Kip rode pesto met tomatenkaviaar en Parmezaanse kaas
Scampistaartje met tomatare
Glaasje kreeftenmousse met garnalen
Verse asperges met ham en bieslook
Macarons met foie gras
Carpaccio van rund, olijfolie, rucola en Parmezaan
Lepeltje met gerookte forel, zalmeitjes en dille
Glaasje van zalmmousse en dille
Rillette van gans met krokantje en zwarte peper
Carpaccio van coquilles, olijfolie en roze peper
Rollade van eend, foie gras en parmesaan

Warme hapjes












€ 1,50 per stuk

€ 1,00 per stuk

Mini hamburger, mini panini of mini hotdog
Scampi twister met sausje
Mini bruschetta
Mini tapas
Bladerdeeghapjes
Spekrolletje met kaas
Kleine garnaalkroketjes of kaaskroketjes of Ibericokroketjes
Spekrolletje met dadels
Kippeboutje met zoetzuur
Calamares met sausje
Soepje met garnituur
“Alle lepelhapjes worden geserveerd op mooie lepeltjes,
schaaltjes en glaasjes (vanaf 6 stuks/soort)”

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

€15 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 …)*

€35 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 4 tot 6 personen bestaande
uit verschillende soorten tapas zoals olijven, ansjovis, tapenades
met toast, kaasblokjes, truffelsalami, zongedroogde tomaatjes,
zoete pepers…
€40 per bord

Buffetten
Verkrijgbaar vanaf 8 personen

Koud vleesbuffet











€ 16,50 p.p.

Gebakken kippebout
Rauwe ham met meloen
Gekookt hamrolletje met aperges
Salami
Italiaans varkensgebraad
Mortadelle
Gebakken rosbief
Vlaams vleesbrood
Gevuld eitje met hamsalade
Pastei van het huis met garnituur

Koud gemengd buffet









Gekookt hamrolletje met asperges
Pancetta
Gebakken kippenbout
Rauwe ham met meloen
Gevuld eitje met forelsalade
Italiaans varkensgebraad
Gebakken rosbief
Parmasalami

€ 23,50 p.p.








Gerookt zalmhaasje
Glaasje met grijze
Noordzee garnalen
Gepocheerde zalm
Perzik met tonijn
Gebakken scampistaartje
Gevuld eitje met forelsalade
en champagne
Rivierkreeftjes

Buffetten
Verkrijgbaar vanaf 12 personen

Koud gemengd superbuffet

€ 31,50 p.p.



Waaier van Serranoham en meloen



Carpaccio van rund met rucola, tomaat en Parmezaan



Hamrolletje met asperges



Gebakken kippenootje



Coppa Duroc d’olives



Seizoenspaté met garnituur



Truffelsalami



Parmasalami met tête de moine roosjes



Italiaans varkensgebraad



Gerookt zalmhaasje



Gevuld snoekje



Gamba, rivierkreeftje & gebakken scampistaartje



Gepocheerde zalm



Glaasje met grijze Noordzee garnalen



Gevulde eitje met forelsalade en champagne



Visterrine van zalm en krab

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).

Buffetten
Verkrijgbaar vanaf 12 personen
Uitgebreid buffet met warme & koude gerechten

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 wrap met gerookte zalm



Carpaccio van rund en coquilles



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



Italiaanse ovenschotel



Tagliatelle Carbonara



Penne Italiano met parmezaan



Paëlla van het huis



Foccaciabrood en bijpassende broodjes

Buffetten
Verkrijgbaar vanaf 20 personen

Kaas- en vleesbuffet

€ 14,50 p.p.

Een 15-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).

Stel zelf je menu samen
“De warme voor- en hoofdgerechten dienen ter plaatse door u
opgewarmd te worden. De gerechten worden gaar meegeven.
Opwarmen kan in de schaaltjes die geschikt zijn voor zowel hete luchtals microgolfoven”
Verkrijgbaar vanaf 6 personen

Koude Voorgerechten
Carpaccio van Belgisch wit-blauw-rundsvlees,
rucola, olijfolie, zongedroogde tomaten
en Parmezaanse kaas

Gemarineerde zalmreepjes met dille,
sla, citroen en bijpassend sausje

Verse asperges met ham en
bieslookvinaigrette

Carpaccio van coquilles, veldsla, olijfolie,
fleur de sel, roze pepertjes en limoen

Tomaat & mozzarella

€ 9.50 p.p.

€ 10.50 p.p.

€ 8.50 p.p.

€ 10.00 p.p.

€ 8.00 p.p.

Stel zelf je menu samen
Warme voorgerechten
Gegratineerd noordzeevispannetje

€ 10.50 p.p.

Scampi maison of scampi in currysaus (5 st.)
met appeltjes

€ 9.50 p.p.

Ambachtelijke garnaalkroketten met garnituur

€ 9.20 p.p.

Ambachtelije Ibericokroketten

€ 8.20 p.p.

Ambachtelijke kaaskroketten
met garnituur

€ 6.50 p.p

Verse soep

1liter= 2 à 3 personen

Aspergesoep, gegarneerd met kip
en aspergestukjes

€ 6.50/ liter

Broccoliroomsoep met gerookte zalm

€ 6.50/ liter

Kreeftenbisque met garnalen

€ 8.50/ liter

Tomatenroomsoep met mascarpone

€ 6.50/ liter

Paprikasoep met geitenkaas

€ 6.50/ liter

Bij de voorgerechten en de soep wordt aangepast brood voorzien.

Stel zelf je menu samen
Bij onze vleeshoofdgerechten wordt steeds een groentekrans (of rauwe groenten)
voorzien in een porseleinen ovenschaaltje en de keuze uit 1 aardappelbereiding

Hoofdgerechten
Ardeens varkenshaasje met saus naar keuze

€ 15.80 p.p.

Kalkoenfiletgebraad met saus naar keuze

€ 16.50 p.p.

Kasslerrib met saus naar keuze

€ 15.50 p.p.

Parelhoenfilet

€ 16.50 p.p.

Kippenoester met saus naar keuze

€ 15.50 p.p.

Lamsragoût met fijne groentjes

€ 16.50 p.p.

Kabeljauwhaasje met kasteelsaus, prei en garnalen

€ 14.50 p.p.

Tongrolletjes op Normandische wijze
met Juliennegroentjes

€ 14.50 p.p.

Scampi maison of scampi in currysaus
met appeltjes

€ 16.80 p.p.

Zalmfilet maison met brocolliroosjes en garnalen

€ 16.00 p.p.

Saus naar keuze: champignonroomsaus, peperroomsaus, mosterdsaus,
Provençaalse saus, druivensaus, jagersaus en fine champagnesaus
Bij de hoofdgerechten heb je de keuze uit volgende aardappelbereidingen:
aardappelgratin, puree, verse kroketjes, gebakken krieltjes, aardappelgratin met
truffel en gevulde jagersaardappel.
Kindergerechtjes ook verkrijgbaar: Kaaskroket, garnaalkroket, kipfilet met
champignonsaus, vogelnestjes, vol au vent, balletjes in tomatensaus, …

Nagerechten
Dessertbuffet

€ 8.90 p.p.

Vanaf 10 personen










Duo van chocolademousse
Rijstpap op grootmoeders wijze
Fruitsalade
Mini eclairs
Assortiment mini gebak
Javanais
Appelcake
Panna cotta
Kaastaart

Kaasbuffet

€ 9.00 p.p.

Vanaf 10 personen
Assortiment Belgische en buitenlandse kazen (150g/p.p.) aangevuld met
aangepaste garnituur. Notenbrood en stokbrood inbegrepen.

Aparte desserts
Glaasje tiramisu

€ 9.00 p.p.

Assortiment van 3 verwenglaasjes:
amandel-framboos/praliné-chocolade/
mango-karamel

€ 8,50 p.p.

Glaasje chocolademousse

€ 4,80 p.p.

Vier potjes gevuld met:

€ 7,50 p.p.

-

Mascarpone & advocaat
Chocolademousse
Tiramisu
Rijstpap

Praktische weetjes
U kan deze menu’s en 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.
Deze menu’s en buffetten zijn verkrijgbaar van 1/04 tot 29/07.
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

Openingsuren
DINSDAG

8U30 – 18U00

WOENSDAG

8U30 – 13U00

DONDERDAG

8U30 – 18U00

VRIJDAG

8U30 – 18U00

ZATERDAG

8U30 – 17U00

ZONDAG & MAANDAG

GESLOTEN

SCHOOLVAKANTIES

8U30 – 17U00
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