
   CATERING folder 



INFORMATIE 

Aanbod 

Hier kan u een overzicht vinden uit ons culinaire aanbod 

Wij verzorgen : communiefeesten ,recepties,bruiloften,verjaardagsfeesten ,

Babyborrels, barbeques,bedrijfsmaaltijden ,

Uiteraard werken wij met genoegen voorstellen op maat uit

in functie van de gelegenheid .

Bediening 

Wenst u bediening voor uw feest dat kan natuurlijk.

Graag maken wij hiervoor een offerte op maat .

Levering

Wij leveren gratis in een straal van 15 km vanaf 20 pers .

Wij leveren ook verder dan 15 km hier maken wij graag een offerte voor .

De prijslijst is opgemaakt zonder btw.

Bij afhaal of leveren van de gerechten + 6% btw .   

Bij leveren met bediening + 12 % btw . 

Drank met alcohol altijd + 21 %.

Frisdranken zonder bediening 6% met bediening 21 %.

Tafels indekken op locatie. 

We kunnen deze service ook aanbieden wanneer jullie dat wensen .

zie prijslijst 

YOUR PARTY IS OUR CHALLENGE 



Koude hapjes voor op tafel:  

Diverse  groentjes met dipsaus  2,00€    p.p

wortelen, bloemkool, selder, kerstomaatjes, witloof, radijsjes,komkommer 

Kaas en salami en zijn garnituren 2,50€    p.p

Assortiment van koude tapas ( 6 soorten) 5,00€    p.p

Borrelhapjes:nootjes,chips,dorrito met kruidenkaas 2,00€    p.p

Koude hapjes :  

tataki van tonijn 2,50€    per stuk 

Sashimi van zalm en wakame 2,50€    per stuk 

Glaasje met gerookte kip 2,00€    per stuk 

Glaasje met grijze garnalen 2,50€    per stuk 

Witlofblaadje met garnalen 2,50€    per stuk 

Glaasje met haring in curry saus 1,60€     per stuk 

lepel hapje mousse van paté 1,50€     per stuk 

asperge hapje (seizoen ) 2,00€    per stuk 

glaasjes gevuld met  gerookte zalm 2,20€    per stuk 

glaasje gevuld met een mousse van ham 2,00€    per stuk 

Glaasje met ham met meloen 1,80€     per stuk 

Lepelhapje met vismousse 1,80€     per stuk 

Lepelhapje met gerookte zalm 2,20€    per stuk 

Lepelhapje met grijze garnalen 2,50€    per stuk 

Lepelhapje met gerookte forel 2,00€    per stuk 

Lepelhapje wildpaté met ajuinconfijt 1,90€     per stuk 

Lepelhapje met scampi 2,10€     per stuk 

Verse oester met garnituren 2,90€    per stuk 

hoorntje met gevuld met geitenkaas 1,90€     per stuk 

Sushui 1,50€     per stuk 

keuze van de chef seizoen 2,20€    per stuk 

Mini Wraps 

wrap kipkebap:ijsberg ,paprika cheese cream,mais,kip 1,40€     per stuk 

wrap beef :rosbief pesto rucola ,parmazaan 1,40€     per stuk 

wrap kip: gerookte kip ijsbergsla ,maredsoukaas 1,40€     per stuk 

wrap met zalm: cresson effie dille smeerkaas, gerookte zalm 1,40€     per stuk 

wrap gandaham: pesto, mascarpone, gedroogde tomaat, ham 1,40€     per stuk 

Soepje 

soep naar keuze (mini tasje ) 1,30€     per stuk 



Warme hapjes

scampi  friti met sausje 1,50€     per stuk 

Gepaneerde calamares met sausje (2 p.p) 1,50€     p.p

Gepaneerde mosselen met sausje ( 2 p.p) 1,50€     p.p

Mini loempia’s met sausje 1,20€     p.p

Mini worstenbroodjes 1,60€     per stuk 

Mini saté met sausje 1,60€     per stuk 

Mini pizza 1,40€     per stuk 

Mini cheesburger 2,20€    per stuk 

Kaasballetjes 2 p.p 1,30€     p.p

Garnalenballetjes 2 p.p 2,50€    p.p

Bitterballen 2p.p 1,40€     p.p

Lepelhapje scampi’s lookboter 2,20€    per stuk 

Lepelhapje zalm dillesaus 2,20€    per stuk 

kippe boutjes mini met saus 1,80€     per stuk 

Friet kleine portie met saus 1,50€     per stuk 

Bruchetta met tomaat 1,40€     per stuk 

Bruchetta met tomaat en gedroogde ham  1,40€     per stuk 

Tortellini pesto  met tomatensaus saus en pharmazaanse kaas 1,80€     per stuk 

Lookbroodjes 1,40€     per stuk 

Patatos Brava 1,50€     per stuk 

Spare-ribs apero's met saus 1,70€     per stuk 

Hapjes op bord koud 

Meloen met gedroogde ham 3,00€    per stuk 

Vismousse 3,00€    per stuk 

Noorse visschotel 4,90€    per stuk 

Tomaat mozzarella 2,60€    per stuk 

Wildpaté met ajuinconfuit 2,60€    per stuk 

Carpaccio van rundsfilet met balsamico dressing 4,50€    per stuk 



Mini gesloten belegde broodjes 

Broodjes Luxe broodjes 

10- 50 st 1,50€     10- 50 st 2,20€    

51 -200 st 1,40€     51 -200 st 2,10€     

201 -400 st 1,30€     201 -400 st 2,00€    

401 …. 1,20€     401 …. 1,90€     

Keuze uit 

Broodjes Luxe broodjes 

Kaas Kruidenkaas Krabsla Zalmsla

Boerehesp Kip hawai Garnalen Gerookte heilbot

Eiersalade Vleessalade Tonijnsla Gerookte zalm

Preparé Paté smoske salami Tomaat,mozzarella,saus

Lentesla Hespensla Smoske hesp of kaas Smoske preparé

Smoske boerehesp Smoske postelkaas

club kip Smoske gerookte zalm

Ontbijt  buffet  

Broodjesbuffet : Assortiment broodjes, croisants ,sandwiches,mini koffiekoek

 Roerei-gekoot ei , spek

Beleg : diverse soorten :hesp,salami,boerehesp,kaas

zoetigheden: Confituur,choco,speculoospasta,hagelslag, siroop, boterkes 

Dessert : yoghurt en fruit  

Drank: fruitsap, koffie of thee 

prijs p.p 10-20 pers 18,50€   

21-50 16,50€   

51-100 16,00€   

101…. 15,50€   

Luxe ontbijt  buffet  
Broodjesbuffet : assortiment van broodjes, croisants ,sandwiches,mini koffiekoek

Brood assortiment meergranen, rozijnenbrood 

Beleg : diverse soorten :hesp,salami,boerehesp,kaas,postelkaas,gerookte zalm

zoetigheden: Confituur,choco,speculoospasta,hagelslag, siroop, boterkes 

Assortiment van cornflakes en melk 

salades: crabsla,kipcurry ,preparé

warme gerechten: Roerei, gekookt ei,  gebakken spek, mini worstjes  

Dessert : Vers fruit,platte kaas ,yoghurtjes,rijsttaartjes

Drank: Fruitsap, chocomelk, appelsap, melk

Warme drank: Koffie of thee

prijs p.p 10-20 pers 23,50€  

21-50 23,00€  

51-100 22,50€  

101…. 22,00€  



Soepen
Deze wordt warm geleverd in bain marie met 2 broodjes per persoon en boter  

of aan tafel geserveerd in overleg 

Tomatenroomsoep met balletjes Zachte paprikasoep 

Tomaten groentensoep Komkommerdillesoep 

Kippecreme soep Romige preisoep

Champignonroomsoep Heldere soep met fijne groentjes 

Witlofsoepje Minestronesoep

Pompoensoep broccoliecreme soep 

Erwtensoep met rookworst  bloemkoolroomsoep

Vissoep rijkelijk gevuld + p.p extra 1,00€     

prijs p.p 10-20 pers 3,20€    

21-50 3,00€    

51-100 2,90€    

101…. 2,80€    

Landen buffet 

zuiders buffet benelux buffet 

ganda ham met meloen tomatenroomsoep met balletjes 

antipasta van vlees tomaat met garnaal 

carpacio van runds gevulde eitjes 

lasagna stoofvlees friet

pasta met scampi's pesto varkenshaasje met champignonroomsaus, friet 

schandinavisch buffet aziati's buffet 

gerookte zalm chineese kippesoep 

gepocheerde zalm kip wokgroenten

perzik met vissalde  nasie rijst, zoetzure saus, kroepoek

visserpotje luxe loempia's 

aardappel in de schil

prijs p.p 10-20 pers 35,20€  kies uit elk land 2 gerechten en 2 dessert 

21-50 33,20€  kies uit elk land 3 gerechten en 3 desserrt 

51-100 32,20€  kies uit elk land 4  gerechten en 4 dessert 

101…. 31,20€   volledig pakket 

We kunnen nog andere thema's uitwerken naar jullie wens vb amerikaans ,engels enz 

Ook andere samenstellingen zijn mogelijk.



Breugelbuffet

Warme Vleesgerechten

Bouletjes  met kriekjes Gebakken ribben

Witloof met hesp in kaassaus Goulash Chipolata's

Rundstong met Madeirasaus Stoofvlees Videe

Mini pensen wit en zwart Spek met eieren Warme beenham

Konijn op grootmoederswijze

Aardappel gerechten

Kroketten Wortelstampot Puree

Gebakken aardappelschijfjes Groenestampot Duchesse aardappelen 

warme groenten 

keuze uit 2 groenten gerechten 

prijs p.p 10-20 pers 25,90€  kies uit 4 warme gerechten, 2 aardappelgerechten ,warme groeten 

21-50 24,90€  kies uit 6 warme gerechten, 2 aardappelgerechten,warme groenten

51-100 24,40€  kies uit 8 warme gerechten, 4 aardappel gerechten,warme groenten 

101…. 23,90€  kies uit 10 warme gerechten,4 aardappel gerechten,warme groenten  

Koud buffet 
Vis Vlees

Vismousse Varkens gebraad met vers fruit

Perzik rijkelijk gevuld  met verse tonijnsla Mini gemarineerde kippen boutjes

Gepocheerde zalm Halve eitjes rijkelijk gevuld  

Mini tomaat gevuld met grijze garnaal Hespen rolletjes  met asperges 

Assortiment van 10 verschillende groentjes 

Pasta,aardappelsla en sauzen,may,cocktail,tartaar Assortiment broodjes +boter

prijs p.p 10-20 pers 25,90€  

21-50 23,90€  

51-100 22,90€  

101,,, 21,90€   

Koud buffet luxe 
Vis Vlees

Mini tomaat gevuld met grijze garnaal Varkens gebraad met vers fruit

Perzik rijkelijk gevuld  met verse tonijnsla Rosbief

Gerookte zalm filet Halve eitjes rijkelijk gevuld  

Gepocheerde zalm Meloen met gedroogde ham

Gerookte forel filet / makreel Hespenrolletjes  met asperges 

Assortiment van 10 verschillende groentjes 

Pasta,aardappelsla en sauzen,may,cocktail,tartaar Assortiment broodjes +boter

prijs p.p 10-20 pers 28,50€  

21-50 26,50€  

51-100 25,50€  

101…. 24,50€  



Koud buffet prestige 
Vis

Mini tomaat gevuld met grijze garnaal Scampi's 

Rivierkreeftjes Visterine 

Assortiment van gerookte vissen  Gepocheerde zalm 

Tonijn licht gebakken 

Vlees

kalkoen gebraad met vers fruit Meloen met gedroogde ham

Halve eitjes rijkelijk gevuld  Gerookte kippefilet

Gerookte eendeborst Hespenrolletjes met asperges

Vitello tonato Carpacio van rundsfilet 

Assortiment van 10 verschillende groentjes 

Pasta,aardappelsla en sauzen,may,cocktail,tartaar Assortiment broodjes +boter

prijs p.p 10-20 pers 35,30€  EXTRA

21-50 33,30€  oesters prijs  soort

51-100 32,30€  Baby kreeft 1/2 dagprijs 

100-,,, 31,30€   

Zuiders koud buffet  

Tonijnsalade

Scampi's op italiaanse wijze 

Gebakken stukjes zalmfilet met tappenade 

Gemarineerde zeevruchten cocktail

Toscaanse pasta salade met lente ui ,scampi's en zwarte olijven 

Spaanse aardappesla met olijven en lente ui en tonijn. 

anjovisspiesjes met olijven 

gemarineerde champignons 

diverse italiaanse vleessoorten  

vitello tonato 

Rundscarpaccio met rucola sla en Parmazaanse schilfers

Parma ham met zuiderse meloen 

Gevuld eitje met zongedroogde tomaatjes

gegrilde gamba's 

Tomaatsalade met  mozzarella, pesto en basilicum, 

Komkommersalade, wortellen

rucola salade 

foccacio brood en botertjes 

prijs p.p 10-20 pers 34,50€  

21-50 32,50€  

51-100 32,00€  

101…. 31,50€   



Warm Buffet

Vlees Vis

Kalkoenmedaillon Zalmfilet met saus naar keuze 

Varkenshaasje met saus naar keuze Tongrolletjes met saus naar keuze 

keuze uit 2 aardappelgerechten keuze uit 2 groenten gerechten 

prijs p.p 10-20 pers 25,70€  

21-50 24,70€  

51-100 24,20€  

101…. 23,70€  

Warm Buffet luxe 
Vlees Vis

Kipfilet met saus naar keuze Zalmfilet met saus naar keuze 

Varkenshaasje met saus naar keuze kabeljauwhaasje  met saus naar keuze 

kalkoen medaillon met saus naar keuze Visserpotje luxe met garnalensaus 

keuze uit 3 aardappelgerechten keuze uit 3 groenten gerechten 

prijs p.p 10-20 pers 27,70€  keuze uit 2 vlees en 2 vis (10-20pers) 

21-50 26,70€  

51-100 26,20€  

101…. 25,80€  

Warm Buffet prestige 
Vlees Vis

Eendefilet met saus naar keuze Zalmfilet met saus naar keuze 

filet puur met saus naar keuze Botervisfilet met saus naar keuze 

Kalfsoester met saus naar keuze Molse zander afgewerkt met scampi's met saus naar keuze 

Keuze uit 3 groenten gerechten Keuze uit 3 aardappelgerechten 

prijs p.p 10-20 pers 29,60€  keuze uit 2 vlees en 2 vis (10-20pers) 

21-50 28,60€  

51-100 28,10€   

101…. 27,60€  



Pasta  buffet 
Lasagna Spaghetti Bolognaise Macaroni van het huis 

Parmazaanse kaas en geraspte emental 

Brood assortiment en boter 

prijs p.p 10-20 pers 15,60€   

21-50 14,60€   

51-100 14,10€    

101…. 13,90€   

Keuze pasta  buffet (stel zelf samen) 
penne me kip groenten en cuury saus Spaghetti Bolognaise 

Vegetarische pasta met tomatensaus Taggliatele met kip en paprika saus 

Torteloni gevuld met vlees met tomaat basilcum saus Macaroni van het huis 

Linguine met gerookte zalm in een zachte tomaatroom sausje Lasagna 

penne met gegrilde kip en champignons met pesto Scampis pesto met penne 

canneloni met ricota en spinazie gegratineerd Penne met zalm en kruidenkaas

Penne kip tomaat,basilicum en roomsaus lasagna vegetarisch 

Parmazaanse kaas en geraspte emental Zuiderse pasta, tonijn ,penne,olijven 

Brood assortiment en boter 

prijs p.p 10-30 pers 18,90€    keuze uit 4 pasta 

31-60 17,90€   keuze uit 6 pasta 

61-100 17,40€   keuze uit 8 pasta 

101…. 16,90€   keuze uit 10 pasta 

Koud en Warm Buffet 
Vlees Koud Vis

Kalkoengebraad met fruit Gerookte zalm

Gevulde eitjes Gevulde perzik met tonijsla 

Gedroogde ham met meloen Vismousse 

Assortiment van groentjes en pasta,aardappelsla en sauzen,may,cocktail,tartaar

Assortiment broodjes +boter

Warm

Varkenshaasje  met saus naar keuze Tongrolletjes  met saus naar keuze 

Kipfilet met saus naar keuze Vispannetje 

keuze uit 2 aardappelgerechten keuze uit 2 groenten gerechten 

prijs p.p 10-20 pers 32,80€  

21-50 31,80€   

51-100 31,30€   

101…. 30,80€  



Koud en Warm Buffet luxe 
Vlees Koud Vis

Gedroogde ham met meloen Zalmfilet gepocheerd 

Mini gemarineerde kippen boutjes Tomaat met garnalen 

Gevulde halve eitjes Gerookte zalm

hesp met asperge perzik met tonijn gevuld 

Assortiment van groentjes pasta,aardappelsla en sauzen,may,cocktail,tartaar

Assortiment broodjes +boter

Warm

Varkenshaasje met saus naar keuze Kabeljauwhaasje met saus naar keuze 

Kipfilet met saus naar keuze Zalmfilet met saus naar keuze 

kalfsgebraad met saus naar keuze scampis met saus naar keuze 

keuze uit 3 aardappelgerechten keuze uit 3 groenten gerechten 

prijs p.p 10-20 pers 34,90€  keuze uit warm 2 vlees en 2 vis (10-20pers) 

21-50 33,90€  

51-100 33,40€  

101…. 32,90€  

Koud en Warm Buffet prestige 

Koud

Vlees Vis

rosbief Mini tomaat garnaal

Gevulde halve eitjes Zalmfilet gepocheerd 

Gerookte eendeborst Gerookte vis assortiment 

Boereham met meloen gambas

Gerookte kipfilet rivierkreeftejes 

Assortiment van groentjes pasta,aardappelsla en sauzen,may,cocktail,tartaar

Assortiment broodjes +boter

Warm

Rumsteak met saus naar keuze Zalmfilet met saus naar keuze 

kalfssteak Scampis met saus naar keuze 

Parelhoenfilet met saus naar keuze Zeebaars  met saus naar keuze 

Keuze uit 3 aardappelgerechten Keuze uit 3 groenten gerechten 

prijs p.p 10-20 pers 39,90€  keuze uit warm 2 vlees en 2 vis (10-20pers) 

21-50 37,90€  

51-100 37,40€  oesters € 2,00 stuk 

101…. 36,90€  Baby kreeft 1/2 dagprijs 



Aardappelgerechten keuze Warme groenten keuze 

Kroketten Aardappelschijven Boontjes spek Gegratineerde bloemkool

Puree Aardappel peertjes Jonge wortellen Gegratineerde broccoli

Rijst Gratin aardappellen Gegratineerde tomaat  Erwten en wortelen

Wortelpuree Duchesse aardapellen Wokgroenten Witlof gebakken 

Friet Groenestomp puree Spruitjes gemengde groenten 

Aardappelnootjes Gebakken rijst 

Gebakken aardappel in de schil

Saus keuze 

Saus vlees Saus vis 

tomatenbasilicumsaus 

Champignonroomsaus Provencaalse saus Witte wijnsaus Kruidensaus 

Bosschampignonroomsaus Looksaus Garnalensaus bieslooksaus 

Roomsaus Mosterdsaus Kreeftensaus currysaus 

Pepersaus Kruidenboter preisaus looksaus 

Preisaus zoetzuresaus Basilicumsausje Hollandaise 

Currysaus preisaus Dillesaus Zachte mosterdsaus 

vleesjus saffrransaus 

Kaasbuffet  (150 gr kaas  p.p )

Assortiment van harde, zachte en schimmel kazen 6 soorten  

Broodbuffet en boter

Garnituur van  fruit en diverse nootjes 

prijs p.p 10-20 pers 13,50€   extra € 3,00 p.p

21-50 12,50€   Assortiment van paté

51-100 12,00€   Beenham 

101…. 11,50€    Gedroogde ham, 

Kaasbuffet luxe (250 gr kaas p.p)

Assortiment van harde, zachte en schimmel kazen 10 soorten  

Broodbuffet en boter

Garnituur van  fruit en diverse nootjes 

prijs p.p 10-20 pers 16,50€   extra € 3,00 p.p

21-50 15,50€   Assortiment van paté

51-100 15,00€   Beenham 

101…. 14,50€   Gedroogde ham, 



Barbeque 

Assortiment van 10 verschillende groentjes, aardappelsla, rijstsalade,pasta salade  

Assortiment van 3 verschillende sauzen 

Assortiment van diverse broodjes, boter en lookboter  

prijs p.p 10-30 pers 10,50€   

31-50 9,50€    

51-100 9,00€    

101…. 8,50€    

kinderen tot 12 jaar 6,00€    

Vlees

NOTA Minimum 10 st per soort dat u kiest 

Gemarineerde kipbrochette (120 g) 3,00€    

kalkoentournedos met spek (120 g) 3,00€    

Curryworst 2,30€    

Rundshamburger 2,50€    

Rumsteak (120 g) 3,50€    

Rundsbrochette (100 gr) 3,50€    

BBQ cabeza fakkel ( 50 gr) 2,00€    

BBQ konijnkotelet gemarineerd (70 gr ) 3,00€    

BBQ kalfs brochette gemarineerd (100 gr)  4,50€    

Gemarineerde kotelet (120 g) 2,50€    

Melkspeenvarken (120 gr) 3,50€    

Barbeque worst (120 g) 2,50€    

Kippebouten gemarineerd 2,60€    

Lamskoteletjes   (150 gr) 4,00€    

Gemarineerde kipfilet (120 g) 2,60€    

Gemarineerde varkens brochette (120 g) 2,90€    

Spare-ribs (200 g) 3,20€    

Varkenshaasje ( 120 g ) 2,90€    

Chipolata worst ( 120 g ) 2,50€    

Ierse rib eye (120 gr) 4,50€    

Spek gemarineerd (120 g) 2,40€    

Aardappel in de schil met kruidenboter 2,00€    

Vis 

Scampi brochette met spek (2 st) 3,50€    

Scampi brochette (2 st) 3,20€    

Coquilles stuk 1,90€     

Zeebaars stuk (+- 500 gr ) 7,50€    

Dorade Royal stuk ( 500 gr ) 7,50€    

Sliptong (180 gr) 3,50€    

Zalm in folie met kruidenboter 3,50€    

Papillotte met kabeljauwfilet 3,50€    

Mossellen op diverse wijze  (200 g ) 4,50€    

1/2 baby kreeft dagprijs 

Gamba's stuk 2,10€     



Warme sauzen  

Pepersaus of provencaalse of champignonsaus, 1,80€     

Stroganoffsaus of roomsaus of lookroomsaus 1,80€     

Huur gas barbecue

Minder dan 30 personen (gas en poetsen,BBQ ) 30,00€  

Vanaf 30 personen 

Bakservice 

bakken van vlees en vis op BBQ  per uur 50,00€  

boven de 100 pers bakken inclusief 

Tafels indekken op locatie 

Het dekken van de tafel met luxe tafelpapier in een kleur naar keuze.

sfeerverlichting (kaarsjes )

luxe servetten in een kleur naar keuze

met borden bestek en glazen 

prijs p.p 10-20 pers 5,10€     

21-50 4,50€    

51-80 4,00€    

81-100 3,00€    

101…. 2,50€    



Desserten  per stuk (grote portie)

chocolade mousse creme brulee parfait 

prijs p.p 10-20 pers 2,80€    

21-50 2,70€    

51-100 2,60€    

101…. 2,50€    

Dessertbuffet

Combinatie van 3 kleine desserten per persoon.Zie lijst 

Vb. Rijstpap & chocolade mousse, tiramisu

prijs p.p 10-20 pers 5,80€    

21-50 5,30€    

51-100 5,20€    

101…. 5,00€    

Dessertbuffet luxe 

combinatie van 4 desserten per persoon 

prijs p.p 10-20 pers 7,00€    4 keuze 

21-50 6,90€    5 keuze 

51-100 6,80€    8 keuze 

101…. 6,70€    12 keuze 

Keuze uit volgende desserten :

Chocolademousse (witte of bruine )

Caramelmousse Frambozen bavarois Javanais

Parfait met rode vruchten creme brulee Miserable

Rijstpap Parfait van caramel, advocaat Aardbeienbavarois

Tiramisu van speculoos Mini bavarois Passievruchten bavarois

Tiramisu met aardbeien Panacota Bosvruchten bavarois 

Mokka mousse Mini pastel de nata Bosaardbei-citroen bavarois 

Tiramisu Chocolade bavarois Speculoos bavarois 

Cappucino mousse Mini slagroomsoesjes Advokaatmousse

Mini muffin verse fruitsla Mini donuts 

Mini macaron de paris Mini beignet met rood fruit Mini gevulde eclairs 

Praline e chocolade soesjes keuze van de chef:-) Mini beignet met chocolade 

Diverse ijs ( met vuurwerk) 

Ijstaart ( vanaf 20 pers) 4,90€  p.p

Ijslammetje (10 of 20 of30 pers) 4,90€  p.p

Schep ijs € 8,50 liter

Biscuit (met vuurwerk)

Gebak   ( vanaf 20 pers)

Foto op gebak



Receptie drank
 

Fruitsap  1 l fles

Witte huiswijn    per fles

Rode huiswijn per fles

Rosé wijn per fles

Cava  per fles

Champagne per fles

Cocktail OPERA 1 l fles

Rode of witte porto per stuk

Sherry per stuk

Martini wit/rood per stuk

Kirr per stuk

Kirr royal per stuk

Sangria per stuk

incl btw 

Dranken forfait 

Is drank tijdens het eten en na het eten met bediening  

Water , fruitsap, cola,cola light, fanta,sprite,

ice tea, witte wijn , rode wijn, bier,kriek,duvel,leffe donker

 leffe blond,

koffie en thee buffet 

offerte op aanvraag 

LIJST DRANK 

WATER 1 L CECEMEL 0,20

WATER BRUIS 1 L ICE TEA BLIK

PEPSI 1 L LINDEMANS KRIEK 0,25

PEPSI MAX 1 L JUPILER 0,25

FANTA 1 L LEFFE BRUIN 0,33

SPRITE 1 L LEFFE BLOND 0,33

FRISTY 0,20 DUVEL 0,33

Koffie en thee buffet 

Koffie kan en thee (1,5 l)

perculator 30 tassen koffie en thee

perculator 60 tassen koffie en thee 

perculator 90 tassen koffie en thee




