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NUTTIGE INFORMATIE 
Wij komen graag uw feest verzorgen, dit vanaf 40 personen. Om een feest, voor kleinere groepen, aan huis te 

verzorgen rekenen wij een bedrag aan voor de algemene kosten. 

Voor groepen tussen 20 en 30 personen: forfaitair bedrag van 100,00 EUR. 

Voor groepen tussen 30 en 40 personen: forfaitair bedrag van 75,00 EUR. 

 

Om uw event perfect te kunnen voorbereiden en de uitvoering ervan vlekkeloos te laten verlopen, vestigen wij uw 

aandacht graag even op volgende belangrijke punten: 

 

Er dienen ter plaatse steeds tafels ter beschikking gesteld worden waaraan wij onze voorbereidingen kunnen treffen.  

In geval er binnen geen ruimte is voor onze voorbereiding, voorziet u een tent tegen de ingang zodat we in droge en 

windvrije omstandigheden onze taak kunnen volbrengen.   

 

Wij vragen u ons vooraf alle praktische bepalingen door te geven, zoals hoe laat u aan tafel wenst te gaan, ….  Op 

basis van deze gegevens stellen wij onze planning op.  Omdat afspraken, goede vrienden maken, houd u zich aan het 

afgesproken uur. Bij een wachttijd langer dan 30 minuten, rekenen we per wachtend halfuur 15,00 EUR aan. 

 

Het aantal personen waarvoor besteld wordt, wordt verondersteld het aantal volwassen personen te zijn.  Kinderen 

moeten apart vermeld worden. 

 

De volledige en correcte facturatiegegevens dienen opgegeven te worden bij de bestelling. De maandag  volgend op 

het feest worden de rekeningen gemaakt en kunt u deze komen betalen in de loop van de week. Alle facturen zijn 

contant betaalbaar. 

 

Verhuur van borden en bestek. Hiervoor rekenen we 0,50 EUR/pers. Het materiaal dient ons volledig, onbeschadigd 

en afgewassen terugbezorgd te worden in de eerste dagen volgend op het feest. Als wijzelf moeten instaan voor de 

afwas komt de huurprijs neer op 0,80 EUR/pers. 

 

Verplaatsingskosten : 1,00 €/km. Binnen een straal van 4 km GRATIS 

 

Bij afhaling: 

Huur elektrische bain marie: 15,00 EUR/stuk (proper terug – indien vuil: supplement van 15,00 EUR/st.) 

Huur barbecuestel: 25,00 EUR/stel 

GRATIS bij afname van barbecuevlees voor de som van 150,00 EUR.  

 Als we zelf moeten instaan voor de afwas van de barbecue –  

 supplement van 15,00 EUR/stel. 

 

Leveringen aan huis van bestellingen zonder bediening  :25,00 EUR/uur. 

 

Al onze prijzen zijn incl. BTW, bediening van drank is niet inbegrepen. Indien u dat wenst, kunnen wij daarvoor 

doorverwijzen. 

 

Wij hopen alvast u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en blijven graag ter beschikking voor al uw verdere 

vragen. 
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WARME AFHALING 
Deze gerechten worden, op een afgesproken tijdstip, warm afgehaald.  

Ter info: groepen kleiner dan 15 personen verwijzen we graag door naar onze feestfolder 2015. 
 

Keuze uit: 

 Warme nootham met warme sauzen (roze pepersaus, bearnaisesaus en zigeunersaus) 

 met koude (*) of warme groentjes en fruit (peren en perziken) 

 Kalkoengebraad in archiducsaus met warme groenten  

 Varkenshaasje in champignonroomsaus met warme groenten 

 Gebraiseerd varkenshaasje in archiducsaus met warme groenten 

 Kalkoenmedaillon in stroganoffsaus met warme groenten 

 Ardeens gebraad in jachtsaus met warme groenten 

 Orloffgebraad in kaassaus met warme groenten 

 Orloffgebraad van kalkoen met sausje van de chef 

 Gegrilde kippenfilet in champignonsaus met spekjes met warme groenten 

 Gebraiseerde kalkoenfilet in veenbessensausje met warme groenten 
 

Warme groenten (3 soorten te kiezen uit): (*) Koude groenten: 

 Bloemkool-broccoligratin  Gemengde salade 

 Witloofstronkjes  Geraspte worteltjes 

 Jonge worteltjes  Tomaten 

 Gestoofde boontjes  Boontjes 

 Schorseneren  Komkommersalade 

  Koolsalade 
 

Extra: 

Warm bij afhaling: 

 Gebakken aardappelen:  2,80 EUR /pers.  

 Gratin dauphinois:  3,00 EUR / pers. 

 Puree: 2,60 EUR / pers. 

 Peterseliepuree: 2,80 EUR / pers. 

 Andere groentenpuree: 2,80 EUR / pers. 

 Ardeense puree: 2,80 EUR / pers. 

Om zelf te bakken in de frituur: 

 Frieten: 2,20 EUR / kg 

 Kroketten:  0,25 EUR / st  

 

 

Prijs: 

 Groepen van 15 t.e.m. 20 personen: 14,10 EUR / pers. 

 Groepen tussen 21 en 40 personen: 9,80 EUR / pers. 
 

OOK TE VERKRIJGEN: 

HUTSEPOT (1/2 kg per persoon) met 1 worst, 1 schel geregeld, 1 cotelet of 1 gevleesde rib. 

Prijs: 

 Groepen van 15 t.e.m. 20 personen: 11,90 EUR / pers. 

 Groepen tussen 21 en 50 personen: 10,50 EUR / pers. 

 Supplement gekookte varkenspoten en starten (1,20 EUR / pers.)  
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RECEPTIES 
 

Wij verzorgen recepties vanaf 40 personen. 

Alle hapjes worden door ons opgediend. 

 

VOORSTEL 1 9,70 EUR / persoon 

 

 Aperio  Mini loempia 

 Mini-garnaalkroketje  Mini croque-monsieur 

 Mini-kaaskroketje  Mini-pizza 

 Lepel met gerookte zalm  Gegratineerd zalmhapje  

 

 

VOORSTEL 2 10,70 EUR / persoon 

 

 Lepel met gandaham en meloen  Mini-pizza 

 Lepel met Deense haringfilet  lepel met scampi in kreeftensausje 

 Lepel met gerookte zalm en zijn garnituur  Aperio 

 Mini-garnaalkroketje  mini-garnaalcocktail 

  

 

 

VOORSTEL 3  10,70 EUR / persoon 

 

 Lepel met heilbotmousse  Mini-pizza 

 Bootje gevuld met huisbereide  paté  Mini-loempia met dipsausje 

 Lepel met gerookte zalm en zijn garnituur  Aperio 

 Mini-garnaalkroketje  1 mini-broodje met een barbecueworstje, 

  ketchup en mosterd 

 

 

VOORSTEL 4 11,95 EUR / persoon 

 

 Bootje gevuld met paté en zijn garnituur  Lepel met scampi in kreeftensausje 

 Lepel met Deense haringfilet  Kippenvleugel  

 Lepel met gerookte zalm en zijn garnituur  1 mini-broodje met een barbecueworstje, 

 Mini-garnaalkroketje  ketchup en mosterd OF  

 Mini-pizza  Puntzakje met frietjes en mayonaise 
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VOORSTEL 5 11,95 EUR / persoon 

 

 Carpaccio van gerookte eendenborst  Mini-pizza 

 Lepel met Deense haringfilet  Lepel met scampi in currysausje met stukjes appel 

 Lepel met gerookte zalm en zijn garnituur  Kippenvleugel  

 Mini-garnaalkroketje  1 mini-broodje met een barbecueworstje, 

  ketchup en mosterd 

 

 

VOORSTEL 6 13,00 EUR / persoon 

 

 Lepel met Deense haringfilet  Lepel met scampi in kreeftensausje 

 Lepel met gerookte zalm en zijn garnituur  Mini-kaaskroketje  

 Tasje soep  Krokante scampi met piri piri 

 Aperio  Puntzakje met frietjes en mayonaise 

 Gegratineerd zalmhapje 

 

 

VOORSTEL 7 15,95 EUR / persoon 

 

 Lepel met gerookte zalm en zijn garnituur  Carpaccio van gerookte eendenborst 

 Tasje soep  Puntzakje met frietjes en mayonaise 

 Aperio  Verse fruitsalade 

 Gegratineerd zalmhapje  Mini-drooggebakje  

 Lepel met scampi in kreeftensausje  Chocomousse 

 Mini-kaaskroketje 

 

 

 

 

Het gebruik en de afwas van alle materialen is inbegrepen in bovenstaande prijzen. 

Bij het puntzakje met frietjes en mayo kunt u nog een mini-brochetje  : + 1,90 EUR/pers. of  

mini- frikandel : + 0,80 EUR/pers. toevoegen  
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WARME MAALTIJDEN 
Wij verzorgen warme maaltijden vanaf 40 personen. 

De bediening gebeurt in buffetvorm.  Er kan 3 x per persoon aangeschoven worden. 

 

 

 

Keuze uit: 

 

 Warme nootham met 3 soorten warme sauzen, koude groentjes en fruit 

 Kalkoengebraad in champignonroomsaus  met warme groenten 

 Varkenshaasje in champignonroomsaus met warme groenten 

 Gebraiseerd varkenshaasje in archiducsaus met warme groenten 

 Gebraiseerde kalkoenfilet in grand-mèresaus met warme groenten 

 Gelardeerd gebraad in sausje van het huis met warme groenten 

 Ardeens gebraad in jachtsaus met warme groenten 

 Gegrilde kippenfilet in champignonsaus met spekjes en  warme groenten 

 Orloffgebraad in kaassaus met warme groenten 

 Orloffgebraad van kalkoen in sausje van de chef met warme groenten 

 

Bij alle voorstellen kunnen frieten, kroketten of gratin dauphinois gekozen worden. 

 

 

Prijs: 

  

40 – 59 personen 60 – 79 personen 80 – 99 personen 100 – 120 personen 

14,85 EUR / persoon 12,90 EUR / persoon 12,10 EUR / persoon 11,00 EUR / persoon 

  

 Vanaf 120 personen maken we graag een aangepaste offerte. 
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MENU’S 
 

Wij verzorgen menu’s vanaf 40 personen. 

Bediening aan tafel. 

 

 

 

APERITIEF (5 verschillende hapjes per persoon)  

 

 Zalmrolletje, 

 Potje met garnalen, 

 Lepel met Deense haringfilet, 

 Lepel met gerookte heilbotmousse, 

 Bootje gevuld met huisbereide paté gewikkeld in gerookte  eendenborst 

 

 

KOUD VOORGERECHT (keuze uit:)  

 

 Seizoensslaatje met gebakken scampi’s in vinaigrette en zijn garnituur 

 Rijkelijk gevulde visbeker met zalm en grijze garnalen 

 Rundscarpaccio met gebakken pijnboompitten en parmezaanschilfers 

 Vissersbordje met gerookte visspecialiteiten 

 

 

SOEP (keuze uit:)  

 

 Tomatenroomsoep 

 Verfijnd romig soepje van asperges 

 Kippenroomsoep 

 Boschampignonroomsoep 

 Pompoensoep met zijn garnituur 

 Broccoliroomsoep 

 

 

WARM VOORGERECHT (keuze uit:)  

 

 Lekkernij uit de Noordzee met een toefje puree 

 Gepelde scampi van de chef vergezeld van een heerlijk kreeftensausje 

 Gepelde scampi in currysausje met pasta 

 Tongrolletjes op Oostendse wijze 
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HOOFDGERECHT (keuze uit:)  

 

 Kalkoengebraad in archiducsaus 

 Kalkoenmedaillons in stroganoffsaus 

 Gegrilde kippenfilet in champignonsaus met spekjes 

 Gevulde kalkoenfilet  in sinaassausje 

 Gevulde kippenfilet met gandaham in suprèmesausje 

 Gebraiseerde kalkoenfilet in veenbessensausje 

 Gebraiseerd varkenshaasje in archiducsaus 

 Varkenshaasje in champignonroomsaus 

 Gemarineerd varkenshaasje in portosaus 

 Gelardeerd gebraad in sausje van het huis 

 Ardeens gebraad in sausje van het huis 

 Orloffgebraad in kaassaus 

 Orloff van kalkoen in sausje van de chef 

 

 Bij alle voorstellen wordt een warme groentenkrans geserveerd. 

 Er kan gekozen worden voor frieten, kroketten of gratin dauphinois. 

 

NAGERECHT (keuze uit:)  

 

 Chocomousse 

 Crème brulée 

 Bord met heerlijke zoetigheden (2,00 EUR / persoon extra)  

 IJstaart 

 Mini-dessertbord (keuze uit 3 mini-desserts – zie  dessertbuffetten) 

 Biscuittaart (eventueel met foto) 
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Prijs: 

 

1 Volledig menu (aperitief, soep, warm of koud voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht) 

2 Warm of koud voorgerecht, soep en hoofdgerecht 

3 Aperitief, warm of koud voorgerecht, hoofdgerecht, dessert 

4 Warm of koud voorgerecht, hoofdgerecht 

5 Aperitief, hoofdgerecht, dessert 

6 Soep, hoofdgerecht 

7 Soep, hoofdgerecht, dessert 

  

 40 – 59 personen 60 – 79 personen 80 – 99 personen 

1 41,35 EUR / persoon 41,20 EUR / persoon 41,00 EUR / persoon 

2 31,50 EUR / persoon 31,40 EUR / persoon 31,20 EUR / persoon 

3 35,50 EUR / persoon 35,30 EUR / persoon 35,10 EUR / persoon 

4 27,60 EUR / persoon 27,40 EUR / persoon 27,30 EUR / persoon 

5 27,60 EUR / persoon 27,40 EUR / persoon 27,30 EUR / persoon 

6 25,70 EUR / persoon 25,60 EUR / persoon 25,50 EUR / persoon 

7 31,50 EUR / persoon 31,40 EUR / persoon 31,20 EUR / persoon 

 

 Vanaf 100 personen maken we graag een aangepaste offerte. 

Indien u een dessertbuffet wenst i.p.v. een nagerecht, kunnen we hier eveneens een aangepaste 

offerte voor maken. 
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DESSERTBUFFETTEN 
 

Wij leveren dessertbuffetten vanaf 40 personen.  Wij zetten alles klaar en presenteren het buffet op een lange tafel die 

door u voorzien wordt.  Er wordt geen bediening voorzien door ons. 

 

U kiest zelf de  mini-desserts (2,00 EUR / st). Keuze uit: 

 

 Verse fruitsalade 

 Mini-gebakjes 

 Chocomousse 

 Crème brulée 

 Advocaat 

 Parfait van panacotte 

 Tiramisu 

 Mascarpone met rode vruchten 

 Speculaasmousse met banaan 

 Café Glacée 

 Witte chocomousse met banaan 

 

Gebruik en afwas van bordjes, potjes en bestek: 2,75 EUR / persoon of u betaalt enkel de huur van bordjes 

en bestek (0,50 EUR/pers.) en bezorgt ons het materiaal afgewassen en in goede staat terug. 

Alle materialen dienen ons terugbezorgd te worden de dag na het buffet. 

 

Levering en presentatie: forfaitair bedrag: 40,00 EUR 
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WALKING DINNERS 
 

Wij verzorgen walking dinners vanaf 40 personen. 

Alle gerechten worden door ons opgediend. 

 

VOORSTEL 1  

 

 Aperitief 

 Lepel met gerookte zalm  Mini-pizza 

 Bootje gevuld met paté en zijn garnituur  Mini-loempia 

 Aperio 

 

 Soep 

 Aspergeroomsoep (1 tasje per persoon) 

 Of suggestie 

 

 Voorgerecht 

 Lekkernij uit de Noordzee met puree 

 Tongrolletje met zijn garnituur 

 2 mini-kaaskroketjes met sausje en garnituur 

 

 Hoofdgerecht 

 Gebraiseerde kalkoenfilet in veenbessensausje met aardappelnootjes 

 Gemarineerd varkensgebraad in portosausje met gratin dauphinois 

 

 Dessert 

3 soorten te kiezen uit: 

 Chocolademousse 

 Fruitsalade 

 Mini-gebakjes 

 Crème brulée 

 Advocaat 

 

Prijs: 

 

40 – 49 personen 50 – 99 personen Vanaf 100 personen 

30,50 EUR / persoon 27,80 EUR / persoon Prijs op aanvraag 
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VOORSTEL 2  

 

 Aperitief 

 Lepel met gerookte zalm en zijn garnituur  Krokante scampi 

 Mini-Croque Monsieur  Bootje gevuld met paté en zijn garnituur 

 Mini-pizza 

 

 Soep 

 Tomatenroomsoep (1 tasje per persoon) 

 Of suggestie 

 

 Voorgerecht 

 Tongrolletje met een toefje puree 

 2 scampi’s met kreeftensausje of currysausje met appeltjes 

 2 mini-garnaalkroketjes met sausje en garnituur 

 

 Hoofdgerecht 

 Warme nootham met bearnaisesaus of roze pepersaus en mini-kroketjes 

 Varkenshaasje met champignonroomsaus en gratin dauphinois 

 

 Dessert 

3 soorten te kiezen uit: 

 Chocolademousse 

 Fruitsalade 

 Mini-gebakjes 

 Crème brulée 

 Advocaat 

 

Prijs: 

 

40 – 49 personen 50 – 99 personen Vanaf 100 personen 

32,50 EUR / persoon 29,70 EUR / persoon Prijs op aanvraag 
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VOORSTEL 3  

 

 Aperitief 

 Lepel met gerookte zalm en zijn garnituur  Bootje gevuld met paté en zijn garnituur 

 Mini-pizza  Gegratineerd zalmhapje 

 Lepel met scampi met kreeftensausje of currysausje met appeltjes  

 

 Soep 

 Kreeftenroomsoep (1 tasje per persoon) 

 

 Voorgerecht 

 Carpaccio van rund met vinaigrette 

 Garnaalcocktail 

 Sint-Jacobsvrucht met romig vissausje 

 

 Hoofdgerecht 

 Kalfsgebraad in sausje van de chef met gratin dauphinois 

 Parelhoenfilet in champignonsaus en mini-kroketjes 

 

 Dessert 

3 soorten te kiezen uit: 

 Chocolademousse  Mascarpone met rode vruchten 

 Fruitsalade  Speculaasmousse met banaan 

 Mini-gebakjes  Advocaat 

 Crème brulée 

 

Prijs: 

 

40 – 49 personen 50 – 99 personen Vanaf 100 personen 

35,00 EUR / persoon 32,70 EUR / persoon Prijs op aanvraag 

 

  

 

Bij de 3 bovenstaande voorstellen is het gebruik en de afwas van borden en bestek is inbegrepen in 

bovenstaande prijzen. 
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VOORSTEL 4  

 

De verschillende gerechten worden gepresenteerd op verschillende plaatsen waar kan aangeschoven 

worden. 

 Een ideale formule voor grote groepen! 

 

 Stand 1 Stand 4 

 Mini-pizza • Paëlla of macaroni met kaassaus en hesp 

 

 Stand 2 Stand 5 

 Pittavlees met looksaus en broodje • Puntzakje met frietjes en mayonaise 

 

 Stand 3 Stand 6 

 Tomatenroomsoep • Broodje met worst 

 

 Kinderstand 

 Frietjes met 1 frikandel 3,00 EUR  

 Frietjes met 2 frikandellen 3,50 EUR  

 

Stand 5 kan eventueel aangevuld worden met een mini-frikandel (+ 0,80 EUR/pers),   

mini-brochet (+1,90 EUR/pers) of bereid stoofvlees (+ 1,90EUR/pers) 

 

Prijs: 

 

60 – 79 personen 80 – 99 personen 100 – 149 personen Vanaf 150 personen 

12,90 EUR / persoon 11,00 EUR / persoon 9,60 EUR / persoon 9,44 EUR / persoon 

 

 Deze prijzen zijn enkel geldig indien u hulp ter beschikking stelt voor de bediening.   

 (Het aantal personen hiervoor wordt door ons opgegeven in functie van het  aantal genodigden.) 

 In geval de bediening uitsluitend door ons verzorgd wordt, wordt een meerprijs van 20,00 EUR / uur 

 per werknemer gerekend. 

 

 Wij voorzien ongeveer 2,5 uur ter plaatse. 

 

We gebruiken voor alle standjes wegwerpmaterialen om een propere afruiming te garanderen. 
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LUXE BARBECUE 
 

De luxe barbecue vormt de perfecte formule voor de ware genieter. 

De bediening gebeurt in buffetvorm. 

 

 

Groenten Sauzen 

 Gemengde salade  Mayonaise 

 Tomaten met fijngesnipperde ui en dressing  Cocktailsaus 

 Komkommersalade • Remouladesaus 

 Boontjes met bieslookvinaigrette • Provençaalse saus 

 Geraspte wortelen • Warme bearnaisesaus 

 Barbecuesalade • Warme champignonroomsaus 

 Griekse salade 

 Napolitaanse pastasalade 

 

Extra 

 Assortiment koude aardappeltjes, koude pastasalade, rijstsalade en broodjes 

 Aardappelen in de pel met kruidenboter 

 

Vlees 

 Côte à l’os 

 Lamskroontje 

 Mini kalkoenbrochetje 

 Gebraiseerd varkenshaasje 

 Brochette met chipolata en merguezeworst 

 Scampibrochette 

 Zalmpapillot 

 

Prijs 

 

40 – 59 personen 60 – 79 personen 80 – 99 personen 100 – 120 personen 

39,20 EUR / persoon 37,20 EUR / persoon 35,20 EUR / persoon 33,20 EUR / persoon 
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VERFIJNDE BARBECUES 
 

De bediening gebeurt in buffetvorm. 

 

 

Alle voorstellen met: 

 

Groenten: Sauzen: 

 Gemengde salade   Mayonaise  

 Geraspte wortelen   Cocktailsaus 

 Tomaten met fijngesnipperde ui en dressing   Remouladesaus 

 Komkommersalade   Provençaalse saus 

 Barbecuesalade 

 Boontjes met bieslookvinaigrette 

 

 Assortiment koude aardappeltjes natuur, broodjes en koude pastasalade 

 

 

VOORSTEL 1  

 

 Gemarineerd varkenshaasje op ardeense wijze 

 Chateau briand 

 Gevulde kippenfilet met groentjes en mosterdfarce 

 Gemarineerd buikspek 

 Aperio’s op Provençaalse wijze 

 Mini-barbecueworstjes 

 Gemarineerde ribbetjes 

 

Prijs: 

 

40 – 59 personen 60 – 79 personen 80 – 99 personen 100 – 120 personen 

17,95 EUR / persoon 17,70 EUR / persoon 17,60 EUR / persoon 17,50 EUR / persoon 
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VOORSTEL 2  

 

 Gemarineerd varkenshaasje op ardeense wijze 

 Chateau briand 

 Gevulde kippenfilet met groentjes en mosterdfarce 

 Gemarineerd buikspek 

 Mini-barbecueworstjes 

 Gemarineerde ribbetjes 

 

Prijs: 

 

40 – 59 personen 60 – 79 personen 80 – 99 personen 100 – 120 personen 

16,70 EUR / persoon 16,45 EUR / persoon 16,30 EUR / persoon 16,20 EUR / persoon 

 

 

VOORSTEL 3  

 

 Gemarineerd varkenshaasje op ardeense wijze 

 Chateau briand 

 Gevulde kippenfilet met groentjes en mosterdfarce 

 Mini-barbecueworstjes 

 Gemarineerde ribbetjes 

 

Prijs: 

 

40 – 59 personen 60 – 79 personen 80 – 100 personen 100 – 120 personen 

16,20 EUR / persoon 15,95 EUR / persoon 15,80 EUR / persoon 15,60 EUR / persoon 

 

  

 

Bij alle bovenstaande voorstellen zijn de prijzen exclusief het gebruik en de afwas van borden en bestek.  

 

U kunt eventueel een vleessoort vervangen door lamskroontje (+ 2,00 EUR/pers.)  
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BARBECUES 
 

Wij verzorgen barbecues vanaf 40 personen. 

De bediening gebeurt in buffetvorm. 

 

 

Alle voorstellen met: 

 

Groenten: Sauzen: 

 Gemengde salade   Mayonaise  

 Geraspte wortelen   Cocktailsaus 

 Tomaten met fijngesnipperde ui en dressing   Remouladesaus 

 Boontjes met bieslookvinaigrette   Provençaalse saus 

 Komkommersalade 

 Barbecuesalade 

 

Extra’s: 

 Koude aardappeltjes: 1,35 EUR / persoon 

 Assortiment koude aardappeltjes, koude pastasalade, rijstsalade en broodjes: 1,85 EUR / persoon 

 Frietjes: 2,50 EUR / persoon  

 

 

VOORSTEL 1  

 

 Gemarineerde varkensbrochette 

 Barbecueworst 

 Chateau Briand 

 Gemarineerde kippenfilet 

 

Prijs: 

 

40 – 59 personen 60 – 79 personen 80 – 99 personen 100 – 120 personen 

13,45 EUR / persoon 12,90 EUR / persoon 11,90 EUR / persoon 11,00 EUR / persoon 
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VOORSTEL 2  

 

 Gemarineerde varkensbrochette 

 Barbecueworst 

 Kippenbout 

 Gemarineerd ribbetje 

 

Prijs: 

 

40 – 59 personen 60 – 79 personen 80 – 99 personen 100 – 120 personen 

12,90 EUR / persoon 11,90 EUR / persoon 10,90 EUR / persoon 10,00 EUR / persoon 

 

VOORSTEL 3  

 

 Gemarineerde kippenfilet 

 Keuze uit: Barbecueworst of witte pens  

 Keuze uit: Gemarineerd geregeld of gemarineerd ribbetje  

 Onze gegrilde nootham 

 

Prijs: 

 

40 – 59 personen 60 – 79 personen 80 – 99 personen 100 – 120 personen 

12,90 EUR / persoon 11,90 EUR / persoon 10,90 EUR / persoon 10,00 EUR / persoon 

 

 

 

Bij alle bovenstaande voorstellen zijn de prijzen exclusief het gebruik en de afwas van borden en bestek.  
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GRILLSPECIALITEITEN 
 

Kwaliteitsvlees van wit-blauw rund 

 

 

CHATEAU BRIAND – FESTIVAL (300 gr. of 400 gr. / pers.)  

 

COTE À L’OS  – FESTIVAL (400 gr. / pers.)  

 

 

Groenten: Sauzen: 

 Gemengde salade   Mayonaise  

 Geraspte wortelen   Cocktailsaus 

 Tomaten met fijngesnipperde ui en dressing   Remouladesaus 

 Boontjes met bieslookvinaigrette   Provençaalse saus 

 Komkommersalade 

 Barbecuesalade 

 Zomerse rauwkost 

 

Warme sauzen: 

 Bearnaisesaus 

 Champignonsaus 

 Roze pepersaus 

 

Frietjes of een assortiment van koude aardappelen, koude pastasalade en broodjes 

 

Prijs: 

 

 40 – 79 personen 80 – 120 personen 

Chateau Briand – festival (300 gr.) 15,30 EUR / persoon 14,30 EUR / persoon 

Chateau Briand – festival (400 gr.) 17,30 EUR / persoon 16,30 EUR / persoon 

Cote à l’os – festival (400 gr.) 22,30 EUR / persoon 21,30 EUR / persoon 

 

Bij alle bovenstaande voorstellen zijn de prijzen exclusief het gebruik en de afwas van borden en bestek. 
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VARIA 
Mini-broodjes gevuld met een stukje vlees van de barbecue aan huis verzorgd  

 

 5 mini-broodjes/pers. 

 Geregeld 

 Kippenfilet 

 Witte pens 

 Barbecueworst 

 Nootham 

 Gestoofde ui 

 Ketchup en mosterd 

 

Prijs: 

 

40 - 59 personen 60 - 100 personen 

10,50 EUR / persoon 9,50 EUR / persoon 

 

 

Gevulde grote boerenpistolets  

 

Keuze uit: 

 Warme nootham en/of 

 Barbecueworst en/of 

 Pittavlees 

Bij de pistolets voorzien wij ook :  

 Geroosterde ui 

 Mayonaise, ketchup en mosterd 

 Gemengde salade, worteltjes 

 Eventueel looksaus voor bij pittavlees 

 

Prijs per stuk: 

 

Bij afhaling* Door ons verzorgd 

1,90 EUR/pistolet 2,90 EUR/pistolet 

 

* De nootham wordt door ons gesneden. Het vlees wordt warm meegeven in bain marie  

(huur: 15,00 EUR/stuk) 

 

  



 

  23 

 

 Meulebeeksesteenweg 38 – 8700 TIELT 

 Tel.: 051/40 16 66 – Fax: 051/40 81 29 

 mail: info@delbaere.net – http://www.slagerijdelbaere.net 

 BTW BE 0885.821.816 – Crelan  BE 39 1030 1795 9519 

 

  

STOOFVLEES MET FRIETJES  

 

Rundsstoofvlees met frietjes 

 

Groenten: Sauzen: 

 Gemengde salade   Mayonaise  

 Geraspte wortelen   Ketchup 

 Tomaten met fijngesnipperde ui en dressing   Remouladesaus 

 Boontjes met bieslookvinaigrette  

 Komkommersalade 

 Barbecuesalade 

 

Prijs: 

 

40 – 99 personen vanaf 100 personen 

13,85 EUR / persoon 10,25 EUR / persoon 

 

GEBAKKEN RIBBETJES MET FRIETJES  

 

Gebakken ribbetjes met frietjes 

 

Groenten: Sauzen: 

 Gemengde salade   Mayonaise  

 Geraspte wortelen   Cocktailsaus 

 Tomaten met fijngesnipperde ui en dressing   Remouladesaus 

 Boontjes met bieslookvinaigrette   Provençaalse saus 

 Komkommersalade 

 Barbecuesalade 

 

Prijs: 

 

40 – 99 personen vanaf 100 personen 

13,85 EUR / persoon 10,25 EUR / persoon 

 


