
 

 

 

Betreft : voorstellen eetmogelijkheden (prijzen zijn exclusief BTW) 

Koude schotels ( grote borden met extra salades ) 
 

Voorstel 1 : 13.00 € p.p. (vanaf 10 pers.) 
Eenmansschotel 

Gerookte zalm 

Tomaat garnaal 
Hespenrolletjes 

Sneetje gebraad 
Stukje kip 

Gevuld eitje 

Gegarneerd met verse salades en sauzen, en broodassortiment 
Salades : Aardappel, wortel, rijst, komkommer,tomaten, selder 

Sauzen : cocktail, tartaar 
 

Voorstel 2 : 15.50 € p.p. (vanaf 10 pers.) 

Eenmansschotel 
Gerookte zalm 

Tomaat garnaal 
Hespenrolletjes 

Sneetje gebraad 
Stukje kip 

Gevuld eitje 

Gerookte zalm 
Gerookte makreel 

Gerookte ham 
Gegarneerd met verse salades en sauzen, en broodassortiment 
Salades : aardappel, wortel, rijst, komkommer, tomaten, selder 

Sauzen : cocktail, tartaar 
 

Koud Buffet 1 : 21.50 € pp (vanaf 18 pers.) 
Verse zalm “ belle vue” 

Tomaat gevuld met grijze garnalen 

Kip met fruit 
Varkensgebraad 

Hespenrolletje 
Gevulde eitjes 
Broodsoorten 

Salades : aardappel, wortel, rijst, komkommer, tomaten, selder 
Sauzen : cocktail en tartaar 

 



 

 

Koud Buffet 2 : 23.00 € p.p.(vanaf 18 pers.) 

Verse zalm « belle vue » 
Tomaat gevuld met grijze garnalen 

Gerookte zalm en makreel 
Gerookte ham 
Kip met fruit 

Kalkoengebraad 
Gevulde eitjes 

Broodsoorten 
Salades : aardappel, wortel, rijst, komkommer, tomaten, selder 

Sauzen : cocktail en tartaar 

 
Koud / warm buffet + dessertbuffet : 34.50 € p.p. (vanaf 18 pers.) 

Koud Buffet 
Verse zalm 

Tomaat met garnalen 

Gerookte forel en makreel 
Hespenrolletjes 

Gevulde eitjes 
Gerookte ham 

Salades : aardappel, wortel, rijst, komkommer, tomaten, selder 
Sauzen : cocktail, tartaar 

 

Warm buffet 
Kalkoenfilet en varkenshaasje 

Aangepaste sauzen 
Groentenkrans 

Aardappelgarnituur 

 
Dessertbuffet 

Assortiment van bavarois 
Rijstpap 

Verse chocolademousse 

Fruitsla 
 

Breugelbuffet : € 21 p.p. (vanaf 18 pers.) 
Witte en zwarte pens met appelmoes 

Gehaktballen met warme krieken 

Gebakken spek 
Spare ribs 

Videe 
Wortelstampot en preistampot 

Gratin 

 
Choucroutebuffet : € 21 p.p. (vanaf 18 pers.) 

Choucroute “royale” 
Assortiment van worsten 

Spek 

Gebraad 
Puree 

Brood en gepaste sauzen 
 



 

 

Pastabuffet : € 21 p.p. (vanaf 18 pers.) 

Ravioli met een tomaat-basilicumsaus 
Penne met spekblokjes en een zacht kaassausje 

Spaghetti bolonaise 
Verse lasagne uit de oven 
Spirelli met champignons 

 
Warm buffet : € 23 p.p.(vanaf 18 pers.) 

Rijkelijk vispannetje 
Varkenshaasje 

Kalkoenfilet 

Gepaste sauzen, groentenkrans, aardappelgarnituur 
 

Spaghetti met brood : € 7.5 p.p.(vanaf 10 personen) 
Betreft : broodjes 

open belegde broodjes : € 1.5 per stuk 

halve stokbroden : € 3.0 per stuk 


