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Prijslijst communies – lentefeesten 2020
Apero en dessert.
Aperowachthapje

5.80 €/pp

Dessert
Bij alle menu’s verkrijgbaar

-

Mozzarella en kerstomaat
Wrap met kruidenkaas, gerookte zalm en dille
Toastje met hammousse en preischeuten
Carpaccio van rund, balsamico, parmesan en rucola

Bij alle menu’s verkrijgbaar
Dessert: 7.00 €/pp
Chocolademousse, tiramisu, 3 kleine gebakjes.
Ijstaart of ijslam : 5.50€/pp
Ijslam met grenadinestaafje..

Menu’s
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Tongscharrolletjes met wit wijn sausje , julienne groenten
(13.00 €/pp)

Asperges op Vlaamse wijze (ei en ham) en puree
(20.00 €/pp)

Polderaardappel met grijze garnalen, prei,
cavi-art en currysausje
(12.00 €/pp)

Op vel gebakken roze zalm op bedje van lentegroenten
met puree geparfumeerd met Roquefort
(18.00 €/pp)

Gebakken kwartel op bedje van champignons
(14.00 €/pp)
Melanzane alla parmigiana - veggie
(12.00 €/pp)
Warme gerechten zijn gedresseerd in chafing disks

Parelhoenfilet fine champagne, lentegroenten en gratin
(20.00 €/pp)
Rijstkerrieschotel met verse ananas, prei en tofu - veggie
(15.00 €/pp)

Kindermenu 12.00 €/pp t/m 11 jaar.
Kaaskroketje met garnituur.
Of
Tomatensoep met balletjes
of
Perzik met tonijn en garnituur
__
Koninginnehapje met puree
of
Kippenfilet , appelmoes en puree
OF
Balletjes in tomatensaus met puree
Is er een friteuse aanwezig om
kaaskroketjes te bakken ?
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Italiaans buffet, Gourmetburgers.

Italiaans buffet : 25.00 €/pp

Gourmetburgers : 17.00 €/pp

KOUD

Vanaf 25 personen.

- Carpaccio van rund met parmesanschilfers en
balsamico

Huisbereide sappige hamburgers

-Insalata Caprese (tomaat buffelmozzarella )
WARM
- Scallopine Sorrentina (= mini- kalfslapje met kaas
en oregano met tomatensaus)
- Fettucelli carbonara (met spek)
- Lasagne met bladspinazie en roze zalm

Koude gerechten zijn op een bordje per persoon
gedresseerd, warme gerechten zijn gedresseerd in
chafing disks = kan gemakkelijk in afhaal.

hamburgerbroodjes
Toebehoren :
gebakken ajuin
augurken
tomaat
cresson
ijsbergsla

Sausjes :
ketchup
tzatziki
mayonaise
Voor veggie = halloumi hamburger
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BBQ ’s.

Alle kippenvlees is halal geslacht !

In bezit van certificaat.

Barbeque : vlees : 14.00 €/pp

Barbeque : vis-vlees : 19.50 €/pp

Barbecue : vis : 24.00 €/pp

Gemarineerde steak entrecote
Oosters gemarineerde kipfilet
Barbecue worst
Gemarineerde brochette

Scampi brochette gemarineerd in zachte curry
Papillot van roze zalm met julienne van prei
Gemarineerde steak entrecote
Oosters gemarineerde kipfilet
chipolataworst

Scampi brochette gemarineerd in zachte curry
Papillot van roze zalm met julienne van prei
Sardien
Octopuspoot OF gamba’s met lookmarinade

Vegetarische bbq : 14.00 €/pp

Kinderbarbeque : 7.00 €/pp

Groenten burger
Balletjes op een stokje
Halloumi kaas

Gehaktballetjes op een stokje
Gemarineerde kippenbout
chipolataworst

Walking dinner op de BBQ : 30.00 €/pp
Gamba’s met gegrilde groenten
Tonijn (vers) met salsa van kappertjes en verse munt
Vietnamees kipbrochetje met mihoenslaatje
Lamskroontje met ratatouille
Rundsbrochetje met slaatje en bernaise
Vergezeld van Brood - geen buffet

Groentenbar
geraspte wortelen
schijfjes tomaat
schijfjes komkommer
salade

krielaardappelen in jasje (warm)
pastasalade
Sausjes

mayonaise
cocktailsaus
Extra buffet : Italiaanse sla en taboulé = + 2.00 €/pp

warme huisbereide provencaalse saus
bernaisesaus
De luxe extra buffet : Italiaanse sla, taboulé en Griekse sla = + 5.00 €/pp
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Algemene info :
De prijzen in de prijslijst zijn steeds afhaalprijzen.
De gerechten kunnen worden afgehaald in onze afhaalruimte.
Deze prijslijst vervangt alle voorafgaande.
Gerechten en opwarming :
Al de gerechten uit de menu’s zijn perfect op te warmen d.m.v. ons chafing disks systeem. Dat zijn verwarmingstoestellen au bain-marie. U hoeft er niet naar
om te kijken, niet in te roeren en uw gerechten kunnen niet aanbakken. De toestellen zijn gratis in bruikleen. De opwarming gebeurt via brandpasta’s = 2.20
€/stuk. (géén kabels of verlengsnoeren)
Kortom, u heeft er geen werk aan. Alles kan mooi opgesteld worden in buffetvorm en uw gasten kunnen zich gemakkelijk bedienen en u geniet van uw feest.
Bespreking :
Voor het bespreken van feesten maakt u best een afspraak. U kunt het best een afspraak maken op woensdag tussen 13 en 16 uur of op zaterdag van 8u00 tot
16 uur.
Betaling :
We vragen een contante betaling bij afhaling, wenst u een factuur dan wordt die voor voldaan opgestuurd.
Voor feesten met traiteurdienst vragen we een voorschot ter storting op bankrekening en saldo ter betaling cash op datum van feest. Indien factuur wordt deze
later opgestuurd voor voldaan.
Bediening
Prijzen zijn zonder bediening.
Bediening is mogelijk van apero tot dessert. Is ook niet verplicht. Kan ook enkel voor vb. bakken bij bbq.
Prijzen verschillen naargelang de gekozen formule en naargelang het aantal personen en naar tijdsindeling van uw feest. Heel verschillend dus!
Bediening kan vanaf 20 volwassenen.
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Materialen
Huur van borden en bestek en glazen is mogelijk. Alsook van tafels en stoelen en linnen.
Alles wordt gebracht door de verhuurfirma bij u thuis en er moet niets afgewassen worden.
Enige prijzen van materialen, excl BTW
Omschrijving
tafel 180 X 80 (6 pers)
luxestoel zwart
stoel moon wit of zwart (modern)
staantafel octopus Diam 86
stretchhoes staantafel **
barstoel ensor antraciet
wijn glas/st (, wit, rood wijn)
whiskeyglas (ev. Waterglas)
longdrinkglas (ev. Waterglas)
Brio champagneglas

aantal

prijs
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
2,4
4
7,5
12,5
5
0,26
0,22
0,21
0,26

Omschrijving
bord amelia
dessertbord 21/20 cm

aantal

prijs
1
1

0,26
0,23

vork verpakt per 10 stuks
mes verpakt per 10 stuks
dessertlepel verpakt per 10 st

10
10
10

2,2
2,2
2,2

perculator
koffietas + ondertas
koffielepel verpakt per 10 st

1
1
10

22
0,42
2,2

aperovorkjes verpakt per 10 st

10

2,2

** (groen, zwart, roze, ecru, oranje, geel, lila, turqoise, blauw, taupe, chocolade bruin, koper, purper)

Dit zijn wel de prijzen van vandaag.
Tegen mei 2020 kunnen hier en daar kleine wijzigingen zijn. De verhuurfirma veranderd meestal haar prijzen rond de jaarwisseling.
Voor feesten met traiteurdienst vragen we het achtergelaten materiaal tegen de maandagochtend volgend op het feest terug te brengen.
Transport.
We rekenen transportkosten aan 0.75 €/km excl BTW met een minimum van 15.00 €. Kms heen en terug worden aangerekend.

