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Hapjes 

BBQ aperitief         €4,00/pp 

 Mini merguez, kippenboutje, grillworst     

BBQ aperitief         €6,00/pp 

 Mini witte pens, kippenboutje, Scampi     

Kippenboutje (2stuks/pp)       €1,50/pp 

Mini kalkoenbrochette        €0,90/pp 

Scampi Aperitief (2stuks/pp)       €2,00/pp 

Kaasballetjes (2stuks/pp)       €2,20/pp 

Garnaalballetjes (2stuks/pp)       €2,50/pp 

Koude toastjes         €0,90/pp 

Opgevulde videetjes (kaas, garnaal, kaas & ham)    €1,00/pp 

Mini pizzaatjes         €1,00/pp 

Mini kaasrolletjes         €1,00/pp 

Lepeltje met rundscarpaccio       €1,80/pp 

Lepeltje met gerookte zalm       €1,80/pp 

Lepeltje met scampi in roze pepersaus     €1,80/pp 

Lepeltje met scampi in kreeftensaus      €1,80/pp 

Lepeltje met foie gras, aspic van Pommelle & crumble van speculoos €2,50/pp 

Glaasje met huisbereide zalmmousse      €2,50/pp 

Glaasje met zalm – garnaalcocktail      €2,50/pp 

Aperitiefbordje met rundscarpaccio      €3,50/pp 

Aperitiefbordje met meloen en gerookte San Daniele ham  €3,50/pp 

 



Tapas schotel         €8,75/pp 

- Italiaanse kruidenkaas 

- Olijven met kaas 

- Zongedroogde tomaten 

- Ansjovis 

- Zoete peper met roomkaas 

- Mini batoen 

- Chorizo 

- Truffelsalami 

- Notensalami 

 

Tapas schotel Deluxe        €12,75/pp 

- Lepeltje met carpaccio 

- Lepeltje met gerookte zalm 

- Oliviana met toastjes 

- Truffelsalami met Parmezaan 

- Chorizo 

- Notensalami 

- Gerookte San Daniele ham 

- Italiaanse kruidenkaas 

- Olijven met kaas 

- Ansjovis 

- Zoete peper met roomkaas 

- Mini batoen 

 

 

 

 

 

 



Recepties en babyborrels 

Braadworsten         €5,50/pp 

 Piccolo’s met braadworsten, ajuin & koude sausen 

Frieten met frikandellen        €6,00/pp 

 Frietjes in een puntzak vergezeld van koude sausen en frikandellen 

Ovenkoek met warme beenham      €7,50/pp 

 Ovenkoek met warme beenham, sla, tomaat & mayonaise 

Combinatie frieten & ovenkoek met beenham    €8,50/pp 

Combinatie van frietjes in een puntzak vergezeld van koude sausen &  

 ovenkoek met warme beenham, sla, tomaat & mayonaise 

Hapjes met combinatie frieten & ovenkoek met beenham  €11,00/pp 

 Hapjes: scampi, merguez, mini kalkoenbrochette, kippenboutje  

 Combinatie van frietjes in een puntzak vergezeld van koude sausen &   

 ovenkoek met warme beenham, sla, tomaat & mayonaise 

 

 

Receptie          €15,00/pp 

- Opgevuld videetje met kaas en ham 

- Mini kaasrolletje 

- Scampi 

- Kippenboutje 

- Lepeltje rundscarpaccio 

- Glaasje met huisbereide zalmmousse 

- Mini ovenkoek met beenham 

- Puntzak met frietjes 

 

 

 



Receptie Deluxe        €22,50/pp 

- Opgevuld videetje met garnalen 

- Lepeltje met scampi in kreeftensaus 

- Lepeltje met foie gras, aspic van Pommelle en crumble van speculoos 

- Lepeltje met gerookte zalm 

- Aperitiefbordje met rundscarpaccio 

- Glaasje met zalm -  garnaalcocktail 

- Glaasje met huisberide zalmmousse 

- Mini ovenkoek met beenham 

 

Warme beenham          € 11,60/pp 

Warme beenham vergezeld van een groentenkrans, koude aardappelen, 

 koude sausen & stokbrood 

 

BBQ 4 soorten vlees        €14,50/pp 

Worst, kalkoenbrochette, ribbetjes, gemarineerde rosbief ,vergezeld van een 

groenten krans, koude aardappelen, koude sausen & stokbrood 

 

BBQ 6 soorten vlees         €15,90/pp 

Worst, kalkoenbrochette, ribbetjes, kippenboutjes, lamskotelet,  gemarineerde 

 rosbief ,vergezeld van een groenten krans, koude aardappelen, koude sausen & 

 stokbrood 

 

BBQ Deluxe           €20,90/pp 

Scampibrochette, zalm papilotte, worst, kalkoenbrochette, ribbetjes, gemarineerde 

rosbief ,vergezeld van een groentenkrans, koude aardappelen, koude sausen & 

stokbrood 

 

 



Gemarineerde rosbief of côte à l’os van eigen kweek à volenté €18,80/pp 

Gemarineerde rosbief of côte à l'os à volenté vergezeld van een groenten krans, 

koude aardappelen, koude sausen & stokbrood 

 

Scampibrochette, zalm papillot, gemarineerde rosbief of côte à l’os à volenté 

           €23,80/pp  

Scampibrochette, zalm papillot, gemarineerde rosbief of cöte à l'os à volenté 

vergezeld van een groentenkrans koude aardappelen, koude sausen & stokbrood 

 

Wenst u frietjes in plaats van koude aardappelen           + €1,00/pp 

Warme saus                 + € 1,50/pp  

Keuze uit: 

- Champignonsaus 

- Provençaalse saus 

- Hofmeestersaus (kruiden) 

- Pepersaus 

- Bearnaisesaus  

- Bourgondische saus 

- Roze pepersaus 

 

Voor het gebruik en de afwas van de borden en bestek word een bedrag van 

€1.00/pp aangerekend 

Vanaf 50 personen word er gratis gebakken , voor kleinere groepen zijn prijzen 

op aanvraag 

 

 

 

 



Gourmet     

10 verschillende soorten vlees               € 10.75 €/pp  

+ groenten variatie + 4 sausen               € 14.50 €/pp 

 

Fondue  

Biefstuk 1 e keuze, varkensfilet, kalkoenfilet,  

kipfilet, variatie balletjes       € 9.75 €/pp 

+ groenten variatie + 4 sausen               € 13.50 €/pp 

 

Steak cowboy         €12.00/pp 

Steak cowboy met groenten en frieten     €15,50/pp 

Steak cowboy is een steak dat iedereen individueel gaat bakken naar wens en dit gebeurd op 

een houten plank met een steak cowboy stelletje ( In deze formule is de huur van een steak 

cowboy stelletje inbegrepen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warme menu’s

Menu 1  €21,00/pp  

Soep naar keuze 

Rundstong in tomatensaus 

Kampernoelies 

Aardappeltjes naar keuze 

Menu 2  €18,00/pp 

Soep naar keuze 

Coq au vent 

Groenten krans naar keuze 

Aardappeltjes naar keuze

Menu 3  €28,00/pp 

Soep naar keuze 

Voorgerecht naar keuze 

Kalkoengebraad met saus naar keuze 

Groenten krans naar keuze 

Aardappeltjes naar keuze 

 

Menu 4  €29,00/pp 

Soep naar keuze 

Voorgerecht naar keuze 

Varkenshaasje met saus naar keuze 

Groenten krans naar keuze 

Aardappeltjes naar keuze

 

Menu 5  €29,00/pp 

Soep naar keuze 

Voorgerecht naar keuze 

Rosbief met saus naar keuze 

Groenten krans naar keuze 

Aardappeltjes naar keuze 

Menu 6  €28,50/pp 

Soep naar keuze 

Voorgerecht naar keuze 

varkensgebraad met saus naar keuze 

Groenten krans naar keuze 

Aardappeltjes naar keuze

 

 

 

 

 

 



Menu 7  €26,50/pp 

Soep naar keuze 

Voorgerecht naar keuze 

Parelhoenfilet met bosbessensaus 

Groenten krans naar keuze 

Aardappeltjes naar keuze 

Menu 8  €28,00/pp 

Soep naar keuze 

Voorgerecht naar keuze 

Kalfsgebraad met saus naar keuze 

Groenten krans naar keuze 

Aardappeltjes naar keuze 

 

Soepen 

Tomatensoep met balletjes 

Tomatencrèmesoep 

Witloofsoep 

Broccolisoep 

Aspergeroomsoep 

Kervelsoep 

Kippensoep 

Preisoep 

Oesterzwammensoep 

Voorgerechten 

Scampi in roze pepersaus        

Scampi in kreeftensaus         

Vispannetje           

Rundscarpaccio met notensla, Parmesaankaas & dressing   

Meloen met San Danieleham  

 



Aardappelbereidingen 

Gratin dauphinoise 

Verse kroketten 

Frieten 

Krieltjes  

Puree 

     

Vol au vent           €10,00/pp 

Vol au vent met frieten, salade & tomaat 

 

Bereid stoofvlees         €9,50/pp 

Stoofvlees met frieten, salade & tomaat 

 

Spaghetti 

Spaghetti bolognese met gemalen Zwitserse emmentaler  €8,50/p.p. 

 

 

Hutsepot (van 1/11 tot 31/03)                          €13,00/p.p. 

Hutsepot met: - Ardeens gebraad       

   - worst        

   - Carre ribben 

+ brood 

 

 



 

Koud buffet          €22,50/pp 

Vlees: 

- Kippenboutje 

- Salamibrochette 

- Gebakken rosbief 

- Gebakken varkensgebraad 

- Gekookte ham van het huis met asperge 

- Gerookte San Daniele ham met meloen 

- Kippenwit 

- vleesbrood  

Vis: 

- Tomaat garnaal 

- Eitje met crabsalade 

- Gekookte zalm 

- Gerookte zalm 

- Gerookte heilbot 

Koude groenten krans, aardappelbereiding naar keuze en koude sausjes zijn in 

de prijs inbegrepen. 

Koude schotel vlees        €16,50/pp 

- Kippenboutje 

- Salami variatie 

- Gebakken rosbief 

- Gebakken varkensgebraad 

- Kippenwit 

- Vleesbrood 

- Gerookte San Daniele ham met meloen 

- Gekookte ham van het huis met asperge 

- Tomaat met vleessalade 

Koude groenten krans, aardappelbereiding naar keuze en koude sausjes zijn in 

de prijs inbegrepen. 



Visbuffet          €28,00/pp 

- Tomaat garnaal 

- Eitje met crabsalade 

- Perzik met tonijnsalade 

- Gekookte zalm 

- Gerookte zalm 

- Gerookte heilbot 

- Tongrolletjes 

- Scampi 

Koude groenten krans, aardappelbereiding naar keuze en koude sausjes zijn in 

de prijs inbegrepen. 

 

 

Breugel buffet         €15,00/pp 

- Paté van het huis 

- Gerookte bacon 

- Gehakt 

- Prepare 

- Vleessalade 

- Bloedworst  

- Witte pens 

- Lookworst  

- Hoofdvlees 

- Kalfskop 

- Droge worst 

- Gerookte worst 

- 3 soorten kaas 

Koude groenten krans zijn in de prijs inbegrepen. 

 

 



Mini belegde broodjes        €8,95/pp 

Een assortiment van 8 mini broodjes per persoon met een variatie van vlees- 

en vissoorten. Dit met een garnituur van vers groenten en afgewerkt met vers 

fruit. 

Kaasschotel           €13,50/pp 

Onze kaasschotels wordt samengesteld met een assortiment van rijpe en fijne 

kazen (300gr/pp), waaronder ook kazen rechtstreeks van de boer. De kazen 

worden voor u voorgesneden en afgewerkt met nootjes, rozijnen, vers fruit,… 

U kan bij ons ook een assortiment van mini broodjes verkrijgen voor bij u 

kaasplank.          €0,55/stuk 

 

 

 

Dessertbord met 4 soorten       €5,90/pp 

Dessertbord met 5 soorten       €6,90/pp 

Keuze uit cup cake, mini eclair, mini framboostaartje, mini fruittaartje, mini        

speculoos taartje, mini chocolademousse, mini chocoladetaartje, mini panna cotta, 

mini misérable, mini javanais 

 

Dessertbuffet         €10,00/pp 

- 4 verschillende taarten 

- Witte chocolademousse 

- Bruine chocolademousse 

- Ter plaatse gebakken pannenkoeken met boter & suiker 

- Frabozen bavarois 

- Mini eclairs 

- Vers fruit 

Optie: 

- Ijskoffie         + €1,00/pp 

- Schepijs met warme chocoladesaus & verse slagroom   + €2,50/pp 


