
Artikel Prijs

Schitterende schotels
NIEUW! Mexicaanse menu

Pizza Party

Hamburger festival

Grill brochette menu

Picknick geniet menu

Zwitserse gerijpte simmentaler

Teppanyaki

Heerlijke tafel BBQ

Cowboy steak

Klassieke raclette

Fondue

vis fondue

Gourmet

Gourmet met raclettekazen

Steengrill

Visgourmet

Wokmenu

Kaasschotel

Tapaskaasstengels met broodjes

Luxe tapas buffet

Gewone tapas

Gewone tapas avond

Breughelplank zonder kaas

Breughelplank met kaas

Italiaans koud buffet

Basis koude schotel

Basis koude schotel met 2 extra kippenboutjes en gepocheerde zalm

Charcuterieschotel

Gemengde koude schotel  (1/2 vlees, 1/2 vis)

Gemengde koude schotel  (1/2 vlees, 1/2 vis) ALL-IN

Luxe koude visschotel

Luxe koud buffet (vanaf 20 pers.)

Belegde broodjesmanden
Broodjes Culinair

Verrassingsbroodjes

Verrassingsbroodjes EXCLUSIEF

Verrassingsbroodjes met wraps

Nagerechten
Coupe Trio Advocaat

Coupe Chocolademousse

Coupe toetje van het huis

Dessertglaasjes assortiment

Ananas carpaccio met limoen en mango

Bord waaier nagerechten 13 soorten



Koude voorgerechten
Vitello Tonato met truffelolie

Krabcocktailglas

Carpaccio van zelfbereide gerookte zalm

Carpaccio van rundsvlees en parmezaanschilfers

Gerookt visbordje met cruditeiten

Warme voorgerechten
St-Jacobnootjes in witte wijnsaus met geroosterde paprika

Vega-balletjes met krokante groentjes in geroosterde groenten bouillonsaus

Scampi diabolique of curry

Zeewolffilet in saffraan saus met gember en venkel

Gegratineerde vis vol-au-vent

Duo van zalm en scampi op bedje van spinazie met spaanse saus

Noordzee potje

Zalmhaasje Manchego met wittewijnsaus, spinazie en scampi

Karnemelk stampers met coquille en garnaal in wittewijnsaus

Duo zalm en kabeljauwhaasje met een korstje van krokante groentjes in wittewijnsaus met groene tuinkruiden

Kaasrolletje (bladerdeegje gevuld met kaas en ham)

Bouchée met vol-au-vent

Visbouchée met zalm en grijze garnalen

Kaaskroket

Garnaalkroket

Visschelp

St. Jacobsschelp

Gepocheerde zalm in kardinaalsaus

Vispannetje van het huis

Gebakken zalm in sausje van de chef

Tongrolletjes in kreeftensausje

NIEUW! 

Veggie
Vega rijstburger met vergeten groenten

in beukenzwam, légum-saus en

Japanse Noedels

Vlees hoofdgerechten
Gevulde kipfilet met kruidenkaas en zongedroogde tomaat op

              een bedje van savooikool en boschampignon 

Thaise kip-curry schotel

Kalfsgebraad in Napoleonsaus

Zonnebeeks gebraad in honing-mosterd kaassaus

Gebakken kippenfilet in Italiaanse saus met mascarpone 

Bourgondisch stoofpotje

Westvlaams stoofpotje



NIEUW! Ossobuco op Milanese wijze met pasta 

Varkensnootjes in Passchendaele saus

Orloff gebraad 

Duivels gebraad

Bourgondisch varkensgebraad

Varkenshaasje in kruiden-, porto, champignon of groene pepersaus

Parelhoenfilet in oesterzwamsaus

Speenvarkenfilet met Gandaham in grand-mère saus

Ardens gebraad 

Beenhesp in porto of béarnaisesaus

Kalkoenbilletje ontbeend in oesterzwamsaus

Kalkoenfilet of -rollade met champignonsaus

Kalkoenfilet met roze pepersaus, preiroomsaus of Napoleon

Kalkoenfilet in kruidensausje, royalsausje of oesterzwamsausje

Ardense kalkoenfilet in veenbessen of dillesausje 

Mals bereide varkenswangetjes

Kalkoenstoofpotje op grootmoeders wijze

Hertenkalffilet in een wildsausje

Lamsfilet met persillade

Kalkoenorloff

Opgevulde kwartel met sausje van boschampignons

Westhoekgebraad in Trappistensaus

Vishoofdgerechten
(puree, kroketjes of verse frietjes inbegrepen)  

Zalmorlof in vissausje met boschampignons 

Zonnevisrolletjes in dragon-mosterdsaus

Tilapia haasje in pompoensausje met een hazelnootkorstje

Vispannetje van het huis

Tongreepjes in een kreeftensausje

Kabeljauwhaasje met julienne van wortel en prei

            in een zacht currysausje

Noordzeepotje

Kabeljauwhaasje in spekjasje met wittewijnsaus

Gebakken zalm in sausje van de chef

Gepocheerde zalm met groene aspergepunten

Lotte in parmezaansaus gegratineerd



Bijpassende aardappelbereidingen 
Verse aardappelkroketten (20 stuks)

Verse frietjes 

Aardappelpuree

Gegratineerde roomaardappelen Dauphinois

Puree van knolselder, broccoli of wortel

TOPPER! Breughelpotje

Grillaardappelen in partjes in de pel & kruidenboter

Spekaardappelen

Koude groentenassortiment

Warme groentjes


