
 
aperitief: 
1 glaasje rode Porto of 1 glaasje witte wijn 
of 1 glas fruitsap p.p. 
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aperitief: 
1 glaasje rode Porto of 1 glaasje witte wijn 
of 1 glas fruitsap p.p. 
 

 soep: 
1 bord soep p.p. 
(Vooraf keuze maken tussen 
knolseldersoep, courgettesoep, preisoep, 
wortelsoep en pompoensoep) 
 

soep: 
1 bord soep p.p. 
(Vooraf keuze maken tussen 
knolseldersoep, courgettesoep, preisoep, 
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voorgerecht: 
1 bord soep p.p. 
(Vooraf keuze maken tussen 
knolseldersoep, courgettesoep, preisoep, 
wortelsoep en pompoensoep) 

maaltijd: 
Pistolets en sandwiches (3 stuks p.p.); door 
de gasten naar eigen keuze te beleggen 
met: 

- americain 
- tonijnsalade / kip curry 
- natuurham / rauwe ham 
- kaas 
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- americain 
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maaltijd: 
Pistolets en sandwiches (2 stuks p.p.); door 
de gasten naar eigen keuze te beleggen 
met: 

- americain 
- tonijnsalade / kip curry 
- natuurham / rauwe ham 
- kaas 

1 koek p.p. (chocoladekoek, croissant, 
boterkoek m/z rozijnen) 

maaltijd: 
Reeds belegde mini – pistolets en mini – 
sandwiches (3 stuks p.p.) met hierop: 

- brie – noten – honing  
- italiaanse ham – rucola – pesto – 

tomaat  
- americain – ei – tomaat – sla 
- tonijnsalade – wortel – perzik – ei  

2 mini koekjes p.p. (chocoladekoek, 
croissant, boterkoek m/z rozijnen) 
 

afsluiter:  
Elke gast heeft de keuze uit 1 stuk: 

- kriekentaart 
- mattentaart 
- rijsttaart 

 

afsluiter:  
Elke gast heeft de keuze uit 1 stuk: 

- kriekentaart 
- mattentaart 
- rijsttaart 

 

afsluiter:  
Elke gast heeft de keuze uit 1 stuk: 

- fruittaart 
- appeltaart 
- bresiliennetaart 

afsluiter:  
Elke gast heeft de keuze uit 3 stukjes mini – 
gebak: 

- chocomousse 
- eclair 
- fruittaartje 
- bresilienne 

drank: 
Koffie en thee à volonté. 

drank: 
Koffie en thee à volonté. 

drank: 
Koffie en thee à volonté. 

drank: 
Koffie en thee à volonté. 

- Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. 

- Prijzen inclusief zaalhuur. 

- Dranken (≠koffie/thee/aperitief) apart te betalen. 

- Voor alle formules: Per 20 gasten moet er 1 kelner aanwezig zijn, met een minimum van 2 kelners die 1 uur voor de koffietafel en 1 uur na de koffietafel aanwezig zijn. De kostprijs 

per kelner bedraagt €29/u. 

- In sommige van onze gerechten zijn er allergenen aanwezig . Omdat wij met dagverse bereidingen werken is het onmogelijk om deze op onze kaart te vermelden. Mensen met 

allergieën kunnen altijd bij ons terecht voor meer info. Dan doen wij de nodige aanpassingen. 


