
Catering Menu 

Tomatensoep met balletjes
Venkelsoep met zalmsnippers
Aspergeroomsoep
Boursinsoep
Broccoliroomsoep
Pompoensoep met panchetta en oesterzwammen
Bisque van grijze noordzeegarnalen met een vleugje Ricard

Scampi's van het huis ( 5 stuks ) geserveerd met brood 
Tomaat met handgepelde grijze garnalen en garnituur
Huisgemaakte garnaalkroketten ( 2 stuks ) 
Tartaar van verse zalm op toast met mieriksworteldressing
Carpaccio van verse tonijn met parmazaanschilfers

Varkenswangetjes met streekbier en champignons *
Zeeduivel met groentenjulienne, witte wijnsaus en pureeaardappelen 
Kalkoenborst met roomsaus en groentjes *
Scampi van het huis (10 stuks) geserveerd met brood
Varkenshaasje met archiducsaus en groentjes *

Klassieke barbecue met vlees naar keuze (4stuks /pp) met uitgebreid groentenbuffet

Côte à los  met uitgebreid groentenbuffet
Châteaubriant met uitgebreid groentenbuffet

Spareribs met uitgebreid groentenbuffet
Babykreeft papillot met look en kruidenboter, geserveerd met brood
Kidsmenu: worst of kipfilet met appelmoes
Warme saus: champignonroomsaus of peperroomsaus (prijs per liter)

Vlees/Vis barbecue: scampibrochette & zalmpapillot in combinatie met vlees naar keuze (2 
stuks) met uitgebreid groentenbuffet

Premium selectie rundvlees, naar eigen keuze (Belgisch wit-blauw, Wagyu, Spaanse Rubia, 
Simmentaler) met uitgebreid groentenbuffet 

Soepen

Voorgerechten

Barbecue

Hoofdgerechten



       het visbuffet kan uitgebreid worden met 1/2 kreeft belle veu en/ of langoustines

Assortiment kleine belegde broodjes en sandwiches (prijs per stuk)

Chocolademousse
Tiramisu
Panna Cotta met appeltjes en frambozencoulis
Bretoense appeltaart
Assortiment kleine desserts 
Ijskar (prijs incl. 100 ijsjes, 3 smaken)
Wafelkar (incl. 75 wafels) 
Pannenkoeken (incl. 100 pannenkoeken, optioneel met ijs)
Popcorn (incl. 50 bakjes popcorn)
Suikerspin (incl. 90 stuks) 
Chocoladefontein met fruit (minimum 20 personen) 

Aanpassingen van voorgestelde combinaties of eigen voorstellen kunnen steeds in overleg worden afgestemd 

Uitgebreid groentenbuffet bevat oa komkommer, boontjes, sla, tomaat, witte kool, koude aardappelsla, pastasla, 
bloemkool-broccolisla, geraspte wortelen, op vraag appeloes, ananas of peches beschikbaar

Uitgebreid groentenbuffet bevat oa komkommer, boontjes, sla, tomaat, witte kool, koude aardappelsla, pastasla, 
bloemkool-broccolisla, geraspte wortelen, op vraag appeloes, ananas of peches beschikbaar

Vlees - Visbuffet: ham met asperges, boerenham met meloen, kippenboutjes, rosbief, gerookte 
zalm, tomaat-garnaal, perzik met krabsla, ei met tonijn
Visbuffet: gerookte zalm, gerookte heilbot, tomaat-garnaal, perzik met krabsla, vers gestoomde 
zalm, scampi hapje met pasta, tongrolletjes, ei met tonijn, rivierkreeft met ananas

Buffet

Nagerechten

Nagerechten

Nagerechten


