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THE ART
OF
BARBECUE
Beste klant

Alvast hartelijk bedankt voor de
interesse in mijn zaak ‘Party & Catering
Jeroen’.
In dit document vindt u vooreerst de
verscheidene mogelijke
barbecuegerechten en -formules en
vervolgens de prijzen van deze
verschillende concepten (incl. levering,
bediening, materiaal, ...).
Er is steeds de mogelijkheid om de
door u gekozen barbecue aan te
vullen met het assortiment van een
andere barbecue. Voor deze
individueel samengestelde formules
kan u steeds een aangepaste
prijsofferte aanvragen.
Indien u de barbecuegerechten zelf
afhaalt of laat leveren, is er geen
barbecuetoestel inbegrepen.
Kinderen onder de 12 jaar betalen
slechts de helft van de vooropgestelde
prijs. Kinderen onder de 6 jaar tellen
voor ¼ van de prijs.
Afhankelijk van het seizoen of van het
aantal personen is een
prijsschommeling mogelijk. Deze
wordt steeds op voorhand met u
besproken.
In alle andere gevallen blijven de
hierna vermelde prijzen gelden.

Indien u uw feest wil laten verzorgen
(levering en/of bediening) buiten de regio
Dessel/Retie/Mol/Arendonk, kan er een
onkostenvergoeding worden
aangerekend.
Bij vragen of wensen, twijfel dan niet om
mij te contacteren.

MVG Jeroen
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BARBECUE
3

FORMULES
Hieronder kunt u de verschillende
barbecuemenu's terugvinden.

1.1 De klassieke degustatiebarbecue

1.3 De VIP degustatiebarbecue

6 stuks p.p. (±60 gr per stuk)
Pulled porc met broodje en cole slow
sla
Monkballs “gehaktbal met spek en
barbecue saus”
Kipbrochette met sweet patato dip
Runderbavette met kruidenboter
Pig shot “rookworst/cheddar/spek”
Leuk als apperitiefje
Porc belly burn ends
Gyros sate met tzatziki en pita
Chipolata
Sparerib low and slow witte bbq saus
Kippenvleugels “hot wings” chili mayo
Vispannetje met witte wijn
Higway chicken met chirichumi
Tomaat mozzarella
Traag gegaard buikspek met look en
tomaat
Croque rolletjes met bacon
Papillotte van mossel “oosterse wijze”
Pichana van de chef
Meerprijs bij toevoeging extra stuk €4

Keuze 7 stuks p.p. (±60 gr per stuk)
Lamskroontje met graanmosterd
Gegrilde octopus
In de schelp gegrilde coquille met
blanke boter
Eendenborst met
sinaasappelmarinade
Kalfsfilet met peper
Entrecote rubia galega
Zeewolf met morilles
Grietbot met Hollandaise
Hertenfilet met wildjus “seizoen”
Meerprijs bij toevoeging extra stuk €6

1.2 De luxe degustatiebarbecue

6 stuks p.p. (±60 gr per stuk)
Scampibrochette met appeltjes en
curry
Ribfingers van iberico
Zalmfilet op cederhout bobby flays
Mechelse koekoek met morilles
Entrecôte met choron saus
Rollade van parelhoen
Lamsteak met rozemarijn
Kwartel in zoutkorst
Vegi : buratta kerstomaat
Kalfsrib eye
Buikspek van iberico
Pichanha van kalfs
Papilotte van vongole en pesto van
rucolla
Meerprijs bij toevoeging extra stuk €5

2 Prijslijst alles inclusief btw
2.1 Afhaling vanaf 8 personen leverkost
50€

Klassieke barbecue
23.0 EUR
Luxe barbecue
29.5 EUR
Vip barbecue
45.5 EUR

2.2 All-inclusive vanaf 40 personen

Klassieke barbecue
28.5 EUR
Luxe barbecue
35.5 EUR
Vip barbecue
52.5 EUR
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FORMULES
Hieronder kunt u de verschillende
barbecuemenu's terugvinden.

Steeds inbegrepen wanneer u kiest
voor all-inclusive:

Gebruik van borden en bestek
Tafelpapier
Afwas van ons materiaal
Barbecuetoestel
Chef en bediening
Zomerbarbecue:

Sla
Spirelli met groene pesto en feta
Wortelen
Aardappelsla
Komkommerschijfjes
Tomaten met ui
Gevulde eitjes
Coucous salade
Slaatje van knolselder met stukjes van
Jonagold
Assortiment koude sauzen.
Gevarieerde broodjes met
kruidenboter
Huisgemaakte bbq saus jack daniels
honey

Winterbarbecue (meerkost van 3€
p.p.):

1 warme saus naar keuze
Aardappelen in de schil
Koude aardappelsalade
Ratatouille
Gevulde reuze-champignons
Spiesjes van minitomaatjes
Gegrilde aubergines met zure room
Crème van gegrilde pompoen
Minimaïs en wortelen (gelakt en
gegrild)
Zuurkool
Assortiment koude sauzen
Gevarieerde broodjes met
kruidenboter
Steeds inbegrepen wanneer u kiest
voor levering of afhaling:

Gebruik van borden en bestek
Afwas van ons materiaal
Warme of koude groenten; bij
aanvraag is een combinatie van koud
en warm mogelijk.
Extra (meerprijs):

Aardappelen in de schil (inbegrepen
bij VIP)
Warme sauzen naar keuze
Warme groenten of koude groenten
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FORMULES
Hieronder kunt u de verschillende
barbecuemenu's terugvinden.

1 Desserten
Prijs
Geserveerd in glaasjes
Afhaal/Levering - Op locatie met
bediening

Rijstpap met bruine suiker
3.5 en 4.0 EUR
Rijstpap met vers fruit
4.5 en 5.0 EUR
Bruine chocolademousse
3.5 en 4.0 EUR
Witte chocolademousse
3.5 en 4.0 EUR
Tiramisu
3.5 en 4.0 EUR
Duo van chocolademousse
4.0 en 4.5 EUR
Panna cotta met kokos en frambozen
4.0 en 4.5 EUR
Verse fruitsalade
4.0 en 5.0 EUR
Mousse van praline
4.0 en 5.0 EUR
Crème brûlée met citrus
4.0 en 4.5 EUR
Parfait met honing en tijm
4.5 en 5.0 EUR
Parfait van sinaasappel en vanille
4.5 en 5.0 EUR
Mousse van rosé champagne en
chocolade
5.0 en 5.5 EUR
Crème brûlée met rode vruchten
4.0 en 4.5 EUR

Geserveerd op borden of buffetschaal

Proeverij van chocolade (cake, mousse
en ijs)
5.5 en 6.5 EUR
Kaasschotel
6.5 en 7.5 EUR
Fantasie van witte chocolade en
perenbavarois met bramen en rode
vruchten
6.0 en 7.0 EUR
Tiramisu 2021 (cake, ijs, mousse, enz.)
6.0 en 6.5 EUR
Champagneparfait met limoen en
basilicum
7.0 en 8.0 EUR
Parfait van
hazelnootkaramel/whisky/Snickerijs
6.5 en 7.0 EUR
Koude sabayon met Cointreau,
karamelijs en banaan
6.5 en 7.5 EUR
Dame Blanche van de chef
6.5 en 7.0 EUR

Met bediening vanaf 40 pers

Korting op afhaal
10% korting
Vanaf 50 pers
5 % korting
Vanaf 100 pers
10% korting
Boven de 150 op afspraak
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RECEPTIES
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RECEPTIES
BITES - WALKING DINNER

Beste klant

De prijzen in dit document zijn
gebaseerd op levering aan huis,
levering op locatie of op een
locatie met bediening. Indien
Alvast hartelijk bedankt voor
de interesse in mijn zaak ‘Party de gerechten worden
afgehaald, ontvangt u een
& Catering Jeroen’.
korting van 20%. Indien ze
geleverd worden, ontvangt u
In dit document vindt u een
een korting van 15%.
overzicht van afzonderlijke
hapjes. Bij een keuze voor deze
Afhankelijk van het seizoen of
formule, kan u best steeds
even contact opnemen om de van het aantal personen is een
prijsschommeling mogelijk.
mogelijkheden tot
Deze wordt steeds op
verschillende gerechten te
bevragen. Om de kwaliteit van voorhand met u besproken.
In alle andere gevallen blijven
de producten te garanderen,
de hierna vermelde prijzen
zijn een aantal gerechten
gelden.
immers seizoensgebonden.

Indien u uw feest wil laten
verzorgen (levering en/of
bediening) buiten de regio
Dessel/Retie/Mol/Arendonk,
kan er een
onkostenvergoeding worden
aangerekend.
Bij vragen of wensen, twijfel
dan niet om mij te
contacteren.

MVG Jeroen
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FORMULES
Hieronder kunt u de verschillende
bites/walking dinner menu's terugvinden.

1 Steeds inbegrepen:

Gebruik van borden, bestek, glaasjes, enz.
Afwas van ons materiaal
Afruimen vuile borden
Servietten en tafelpapier
2 Prijslijst hapjes
2.1 Voor op de tafel (prijs p.p.) 3€ per
gerecht

Tortilla chips met guacamole en salsa
Gegrild brood met tapenade van tomaat
en olijf
Postelkaas met dragonmosterd
Homemade crackers met zoete
aardappel humus
Rauwkostschotel + dipsaus naar keuze
Kroepoek met asian dips
Broodstengels met pesto van radijs
Foccacia met parmezaan en rucolla
Pachos / naanbrood / salsa / mango
Bites vis koud:

Ceviche van coquille met lime en sinaas
€ 4.20
Tonijn / moyo verde /salsa
€ 4.50
Tartaar van coquilles met wakame
€ 4.20
Rolletje van gerookte zalm en avocado
€ 2.90
Mini-garnaalcocktail
€ 3.20
Mini-krabcocktail (koningskrab)
€ 5.90
Gravad lax van gin-tonic
€ 3,30

Bites vis koud (vervolg):

Gerookte heilbot/garnaal/kaviaar
€ 3.90
Tartaar van scheermesjes met
lookmayonaise € 4.40
Sushi met king krab &
wasabimayonaise
€ 5.90
Carpaccio van octopus
€ 4.30
Cocktail met kreeft
€ 6.50
Tartaar van
zeebaars/citrus/shiso/sesamzaad
€ 3.90
Lake view Bagel smoked salmon
Thousand island dressing
€ 3.90
Gegrilde octopus, citroenmayonaise,
gepofte ui & tomaat
€ 4.40
Zalm, gekonfijt en licht gerookt met
erwten en wasabi
€ 3.60
Zalm / sesam / noodles / miso / groene
asperge
€ 3.40
carpaccio / zwaardvis / Kalamansi /
komkommer
€ 4.00
Bitterbal /garnaal /avocado /tomaat
/lookdip
€ 3.80
Huisgerookte heilbot / yoghurt /
daslook
€ 4.00
Mousse van gerookte kreeft met dashi
en yuzo
€ 4.90
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FORMULES
Hieronder kunt u de verschillende
bites/walking dinner menu's terugvinden.

Bites vlees koud:

Tartaar van
rund/rucola/Parmezaan/pijnboompitten
€ 2.90
Carpaccio van
ossenhaas/rucola/parmezan
€ 2.90
Mini Vitello Tonato
€ 2.90
Carpaccio van ossenhaas met kingkrab
en dragon
€ 5.80
Kalfsfilet/pesto/cherrytomaat/truffel
€ 4.40
Bavette tartaar/ radijs/ wortel/ wilde rijst
€ 3.90
Tataki steak met rijstvermicelli salade
€ 3.60
Ceasarsalade in een nieuw jasje
€ 3.70
Steak / Rook / rode peper / avocado
€ 3.50
Katz ‘s deli Rib eye pastrami met pickeld
peppers
€ 3.80
kalfs / toast /zeekraal
€ 3.50
Kort gegrilde entrecote / kimchi /
noodles
€ 3.60

Vegi:

Spiesje van
buffelmozzarella/kerstomaat/basilicu
molie
€ 2.60
Buratta daslook en tomatenwater
€ 3,00
Vegi Spring rolls met en zoet zure
sesamdip
€ 2.90
Wrap met rode ui en feta pesto
€ 2.70
Pizza buratta en kerstomaat rucolla
€ 3.00
Risotto chanterellen girolles
€ 3.30
Risotto / witte wijn / Truffel /
eekhoorntjesbrood
€ 3.30
Pasta/ panchetta / tomaat/ ricotta
€ 2.60
Mini-kaaskroket
(huisbereid)
€ 2.60
Mini-puntzakje met frietjes
€ 2.40
Risotto 'Cacio e Pepe' - Risotto 'Cacio e
Pepe'
€ 3.90
Kroketje met risotto fungi
€ 2.90

10

FORMULES
Hieronder kunt u de verschillende
bites/walking dinner menu's terugvinden.

Vis bites warm:

Soepjes:

Aspergesoepje / gerookt ei
/peterselieboter /brood
€ 2.80
Bloemkoolsoepje met licht gerookte
zalm en romarseco
€ 3.20
Kippen roomsoepje / truffelschuim
/morille
€ 3.30
Witloofsoepje met grijze garnalen
€ 2.80
Kreeftensoep met cognac
€ 2.70
Paprikasoep met kruidenschuim
€ 1.90
Tom Kha Kai met vis of kip
€ 2.40
Zarzuela ” vissoepje” met gegrild brood
€ 3.90
Bisque / garnaal /zeewolf/ mossel /rouille
€ 4.10
Suggestie van het seizoen

Krokant balletje van gamba met kruidige
mayo
€ 2.90
Mini-garnaalkroket
(huisbereid)
€ 2.80
Gebrande coquille / gegrilde asperge /
hollandaise / garnaal
€ 4.50
Bloemkool in zoutkorst / gerookte
haringkaviaar / gebrande prei
€ 3.70
Grietbot / bieslook / karnemelkstampers
€ 4.80
Coquilles / morilles / dragon
€ 4.80
Pasta vongole à la ravioli
€ 3.30
Scampi amoricaine
€ 2.90
Tom kha gai met mosseltjes
€ 2.70
Kreeftenburger met rouille en kerstomaat
€ 4.60
Gestoomde red snapper, gember, limoen
€ 3.80
Jeroen's gamba's met limoen, look &
dipsaus
€ 2.90
Inktvis / paella /paprika
€ 3.40
Quiche / prei / gerookte zalm
€ 2.70
Zeebaars / venkel /tomatensalsa
€ 3.40
Kabeljauw/duglere /pommes duchesse
€ 4.20
Zeeduivel/ truffel/ groene asperges
€ 4.90
Homemade fishsticks met tartaar
€ 3.40
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FORMULES
Hieronder kunt u de verschillende
bites/walking dinner menu's terugvinden.

Vlees bites warm (vervolg):

Vlees bites warm:

Kwartelrolade / hooi / rum
€ 4.70
Flamenkuchen / asperges of witloof /
ham
€ 3.30
Vogelnest / tomaat /chips
€ 2.90
Texas burger / pulled brisket / cheddar/
/smoked beer bbq-saus
€ 5.10
Spare ribs / witte barbecue saus
€ 3.10
Kalfsnek/ groene asperges / morille saus
€ 4.20
Agnus burger / cheddar / black pepper
€ 4.70
Saté van buikspek & Gado gado-saus
€ 3.30

Hamburger met pulled pork / cole slow
/Jack Daniels-saus
€ 4.90
Eendenfilet met sinaasappelsaus
€ 4.40
Melkkalf met asperges
€ 5.80
Osso bucco / tomaat / look / rozemarijn /
pasta
€ 5.00
Cherry red lipstick glazed spare ribs met
chili mayo
€ 3.30
Gegrilde Kafsoester truffeljus en
truffelaardappelchips
€ 4.20
Vietnamees broodje, buikspek
komkommer & salade
€ 4.30
Albondigas (gehakballetjes)/ jalopenos/
cheddar/ tomatensaus
€ 3.20
Emmy squared barbecue sauce pizza with
pulled porc
€ 3.80
Coney Island hot dog musterd and onions
€ 2.90
Fat boy burger “beef/ bacon/mac & cheese
€ 5.30
Sticky chicken wings / limoen-aioli / adobo
glaze
€ 2.80
BBQ short-rib burrito / lookmayo / pico de
galo
€ 4.30
Pita/ kipgyros / tzatziki
€ 3.50
Vleeskroket van varkenswang met
andalouse
€ 3.90
Pulled duck burger
€ 4.90
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FORMULES
Hieronder kunt u de verschillende
bites/walking dinner menu's terugvinden.

Dessertjes:

Kersen en tiramisu
€ 3.00
Aardbei / limoen / vanille
€ 3.00
Gember en mango-Dessert met Thaise
basilicum
€ 3.20
Bluberry cheese cake and vanilla ice
cream
€ 3.30
Brownies Jack daniels honey pecan nut
€ 2.80
Chocolademousse met citrus & sinaas
2022
€ 3.30
Flensje met mangoroom, kokosijs,
limoen & vanille
€
3.20
Zoet uit Vignola, chocolade & kersen
€ 3.30

Bosbessen chocolade dessert
€ 3.20
Sweet sushi met mango en papaya en
kokos
€ 4.00
Flower power cherry dessert
€ 3.50
Ananas / rum / rozemarijn / BBQ
€ 3.80
Chocolade / sinaas / basilicum
€ 3.00
Gerijpte kaas / passievrucht / rode ui /
venkel
€ 4.40
Fontina d'aosta / notenbrood
witloofcompote creme van peer en
vanillle
€ 4.70
Krokante foie gras lolly
€ 5.00
Foie gras / vin jaune / peer / hazelnoot
€ 6.00

Met bediening vanaf 40 pers

Korting op afhaal
10% korting
Vanaf 50 pers
5 % korting
Vanaf 100 pers
10% korting
Boven de 150 op afspraak
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BUFFETTEN
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BUFFETTEN
KOUD - WARM - KOUD & WARM

Beste klant

Er is steeds de mogelijkheid
om de door u gekozen
buffetformule aan te vullen
Alvast hartelijk bedankt voor
de interesse in mijn zaak ‘Party met het assortiment van een
andere formule. Voor deze
& Catering Jeroen’.
individueel samengestelde
concepten kan u steeds een
In dit document vindt u op
aangepaste prijsofferte
vooreerst de verscheidene
buffetformules en bijhorende aanvragen.
gerechten, vervolgens vindt u
ook de respectievelijke prijzen Kinderen onder de 12 jaar
betalen slechts de helft van de
van deze verschillende
vooropgestelde prijs. Kinderen
concepten(incl. levering,
onder de 6 jaar tellen voor ¼
bediening, materiaal, ...).
van de prijs.
Door het seizoen of het aantal
personen is er een
prijsschommeling mogelijk,
deze wordt op voorhand
besproken.
Is dit niet het geval dan blijven
de opgegeven prijzen op de
laatste pagina’s.

Afhankelijk van het seizoen of
van het aantal personen is een
prijsschommeling mogelijk.
Deze wordt steeds op
voorhand met u besproken.
In alle andere gevallen blijven
de hierna vermelde prijzen
gelden.
Indien u uw feest wil laten
verzorgen (levering en/of
bediening) buiten de regio
Dessel/Retie/Mol/Arendonk,
kan er een
onkostenvergoeding worden
aangerekend.
Bij vragen of wensen, twijfel
dan niet om mij te
contacteren.

MVG Jeroen
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FORMULES
Hieronder kunt u de verschillende buffetten
terugvinden.

1 Het klassieke koud en warm buffet
1.1 Koude gerechten

Gepocheerde Schotse zalm met
mierikswortel
Carpaccio van rund met roquettesla,
pijnboompitten en Parmezaan
Tomaat gevuld met grijze
Noordzeegarnaaltjes
Duo van gerookte makreel en forel
met hun garnituren
Salade van geitenkaas met spek
Huisbereide Gravad lax met gin tonic
(gemarineerde zalm)
Pomodori tomaat, mozzarella en pesto
Vitello tonato(kalfsgebraad met
tonijnsaus en kappertjes)

2 Het luxe koud en warm buffet
2.1 Koude gerechten
Indien u kiest voor een combinatie van
koud en warm buffet, kan u 4 van
onderstaande gerechten selecteren.
Verkiest u enkel koud buffet, kan u 5 van
onderstaande gerechten kiezen.

Tomaat gevuld met rivierkreeftjes en
grijze garnaaltjes
Gerookte visschaal met gerookte zalm,
heilbot en forel
Gerookte Mechelse koekoek met
zongedroogde tomaten
Mini-garnaalcocktail
Cocktail van krab en Granny Smith
Tartaar van Limousinrund met
roquettesla en Parmezaan
Carpaccio van ossenhaas met krab
Schotse zalm met asperges

Meerprijs bij toevoeging extra gerecht
€3.50.

1.2

Warme gerechten

Vispannetje met witte wijnsaus
Lasagne bolognaise
Ravioli met boschampignons en truffel
Ossetong met champignons of
Madeirasaus
Varkenshaasje saus naar keuze
Koninginnehapje
Stoofvlees met blauwe Chimay
Spareribbetjes traag gegaard
Varkenswangetjes met dubbel
westmalle (suggestie v/d chef)
Kippenvleugels “Hot wings”
Gebakken dorade met preisaus
Meerprijs bij toevoeging extra gerecht
€3.50.

Meerprijs bij toevoeging extra gerecht
€5.00.
2.2

Warme gerechten

Gebakken zalmfilet met saus naar
keuze
Ravioli met truffel
Zeeduivel met dragonsaus
Heilbotfilet met mosterdsausje
Filet van Mechelse koekoek met
morilles
Kabeljauw met Normandische saus
Gekonfijte kalfswangetjes met
Westmalle Dubbel
Côte à l’os met saus naar keuze
Vraag ook naar de wildsuggesties
(seizoen).
Meerprijs bij toevoeging extra gerecht
€5.00.
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FORMULES
Hieronder kunt u de verschillende buffetten
terugvinden.

3 Het VIP koud en warm buffet
3.1 Koude gerechten
Indien u kiest voor een combinatie van
koud en warm buffet, kan u 5 van
onderstaande gerechten selecteren.
Verkiest u enkel koud buffet, kan u 6 van
onderstaande gerechten kiezen.

Gerookte visspiegel (zalm, heilbot,
paling en makreel)
Fantasie van Noordzeekrab en
kingkrab
Tartaar van langoustines met
basilicumsorbet
Carpaccio van coquilles afgewerkt met
romatomaat en paprikacoulis
Carpaccio van tonijn en kabeljauw met
avocado
Oesters (2 st. p.p.)
Terrine van tarbot en schaaldieren
Mousse van eendenlever met
sauternes
Gekookte langoustinestaarten met
mousse van komkommer
Terrine van gerookte paling met
mierikswortelsausje
Jonge makreel en avocado
Meerprijs bij toevoeging extra gerecht
€5.00.
3.2 Warme gerechten

Zeewolf in romig sausje van
champagne
Grietbot met kreeftensausje
Roodbaars met morilles
Roggevleugel met kappertjes
Kalfsfilet met girollessausje
Filet pur met sausje naar keuze
Gebraden kalfsribstuk met tijm en
honing
Lamskroontjes met banyuls
Vraag ook naar de wild suggesties
(seizoen).
Meerprijs bij toevoeging extra gerecht
€6.00.

4 Het Fijnproever koud en warm buffet
4.1 Koude gerechten
Indien u kiest voor een combinatie van
koud en warm buffet, kan u 5 van
onderstaande gerechten selecteren.
Verkiest u enkel koud buffet, kan u 6 van
onderstaande gerechten kiezen.

Carpaccio van coquilles met framboos
en prei
Maatjes met gin-tonic, avocado en
citrus
Ceviche van mahi mahi met
tomatensalsa
Rundercarpaccio (wagyu-beef)
Gerookte visspiegel (zalm, heilbot,
paling, makreel en doornhaai)
½ kreeft Belle Vue
Rollade van rund en kingcrab
Terrine van foie gras en sauternes
Meerprijs bij toevoeging extra gerecht
€6.00.

4.2 Koude gerechten

VIP vispan van de chef (tarbot, wilde
zalm, venusschelp en kreeft)
Gebakken tarbot met kokkels en prei
Melkvarken met pastinaak en
Tierenteyn mosterd
Bresse kip met morilles en truffel
Zonnevis met kingcrab en dragon
Gegratineerde kreeft van de chef
Gebakken zeetong
Meerprijs bij toevoeging extra gerecht
€7.00.

17

FORMULES
Hieronder kunt u de verschillende buffetten
terugvinden.

5 Steeds inbegrepen bij afhaalbuffeten
en levering
Gebruik van borden en bestek
Afwas van ons materiaal
Warmhoudbakken + vuurtjes (bij keuze
voor warm buffet)
Serveerbestek
Servietten
6 Steeds inbegrepen bij buffetten met
bediening
tafelpapier en servietten
bediening achter buffet
afruimen van borden en bestek
7 Inbegrepen bij koud/warm en koud
buffet
Sla
Pastasalade spirelli met rode pesto en
feta
Wortelen
Aardappelsla
Komkommerschijfjes
Tomaten
Couscous met gergrilde parika en
lente ui
Gevulde eitjes
Broodjesassortiment met botertjes
Slaatje van knolselder met Jonagold
Assortiment koude sauzen

8 Inbegrepen bij warm/warm & koud
buffet:
Keuze van 2 soorten groenten

Erwten en wortelen
Witloofstronkjes
Boontjes met spek
Seizoensgroentjes
Groentjes op aanvraag bij de chef
Meerprijs bij toevoeging per groente
€2.50.
Keuze van 2 soorten aardappelen

Kroketten
Puree
Krieltjes met spek
Aardappelgratin
Meerprijs bij toevoeging per
aardappelsoort €2.50.
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FORMULES
Hieronder kunt u de verschillende buffetten
terugvinden.

9 Desserten
Geserveerd in glaasjes

Rijstpap met bruine suiker
3.5 en 4.0 EUR
Bruine chocolademousse
3.5 en 4.0 EUR
Witte chocolademousse
3.5 en 4.0 EUR
Tiramisu
3.5 en 4.0 EUR
Duo van chocolademousse
4.0 en 4.5 EUR
Panna cotta met kokos en frambozen
4.0 en 4.5 EUR
Verse fruitsalade
4.0 en 5.0 EUR
Mousse van praline
4.0 en 5.0 EUR
Crème brûlée met citrus
4.0 en 4.5 EUR
Parfait met honing en tijm
4.5 en 5.0 EUR
Parfait van sinaasappel en vanille
4.5 en 5.0 EUR
Mousse van rosé champagne en
chocolade
5.0 en 5.5 EUR
Crème brûlée met rode vruchten
4.0 en 4.5 EUR

Geserveerd op borden of buffetschaal

Proeverij van chocolade (cake, mousse
en ijs)
5.5 en 6.5 EUR
Kaasschotel
6.5 en 7.5 EUR
Fantasie van witte chocolade en
perenbavarois met bramen en rode
vruchten
6.0 en 7.0 EUR
Tiramisu 2021 (cake, ijs, mousse, enz.)
6.0 en 6.5 EUR
Champagneparfait met limoen en
basilicum
7.0 en 8.0 EUR
Parfait van
hazelnootkaramel/whisky/Snickerijs
6.5 en 7.0 EUR
Koude sabayon met Cointreau,
karamelijs en banaan
6.5 en 7.5 EUR
Dame Blanche van de chef
6.5 en 7.0 EUR
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FORMULES
Hieronder kunt u de verschillende buffetten
terugvinden.

10 Prijslijst alles inclusief btw
10.1 Afhaling vanaf 8 personen
leverkost 50€
Koud
Klassieke koude buffet
24,0 EUR
Luxe koude buffet
31.5 EUR
Vip koude buffet
39.5 EUR
Fijnproeverskoude buffet
47.5 EUR
Warm
Klassieke warm buffet
26.5 EUR
Luxe warm buffet
32.5 EUR
Vip warm buffet
39.5 EUR
Fijnproevers buffet
48.5 EUR
Koud & warm
Klassieke buffet
34.0 EUR
Luxe buffet
39.5 EUR
Vip buffet
50.5 EUR
Fijnproevers buffet
55.5 EUR

10.2 Met bediening vanaf 30 personen
Koud
Klassieke koude buffet
32.0 EUR
Luxe koude buffet
39.5 EUR
Vip koude buffet
46.5 EUR
Warm
Klassieke warm buffet
32.5 EUR
Luxe warm buffet
38.5 EUR
Vip warm buffet
46.5 EUR

Koud & warm
Klassieke buffet
38.5 EUR
Luxe buffet
47.5 EUR
Vip buffet
58.5 EUR
Fijnproevers buffet
65.5 EUR

Met bediening vanaf 40 pers

Korting op afhaal
10% korting
Vanaf 50 pers
5 % korting
Vanaf 100 pers
10% korting
Boven de 150 op afspraak
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FORMULES
Hieronder kunt u de verschillende buffetten
terugvinden.

11 Prijslijst alles inclusief btw
11.1 Afhaling vanaf 8 personen leverkost
50€
Dessertbuffet: vanaf 40 pers.

Een selectie dessertjes uit ons
assortiment
Bordjes & glaasjes in begrepen
Op locatie incl bediening + 50€
Klassieke dessertbuffet: 7€ PP

Bruine chocolademousse
Verse fruitsalade
Brownies Jack daniels honey pecan
nut
Crème brûlée met rode vruchten
Gember en mango-Dessert met Thaise
basilicum
Tiramisu

Vip dessertbuffet: 15€ PP

Proeverij van chocolade (cake, mousse
en ijs)
Aardbei / limoen / vanille
Krokante foie gras lolly
Kaasschotel
Zoet uit Vignola, chocolade & kersen
Flensje met mangoroom, kokosijs,
limoen & vanille
4 soorten roomijs met warme
chocolade saus incl hoorntjes en
coupes en slagroom
Champagneparfait met limoen en
basilicum

Luxe dessertbuffet: 10€ PP

Mousse van praline
Kersen en tiramisu
Bluberry cheese cake
3 soorten roomijs met warme
chocolade saus incl hoorntjes en
coupes en slagroom
Mousse van rosé champagne en
chocolade
Bosbessen chocolade dessert
Parfait van
hazelnootkaramel/whisky/Snickerijs
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