
 

Welkom in de Riddershoeve! 
 

 
 

 

 
Graag stellen wij u via deze brochure onze culinaire mogelijkheden voor. 

In een oase van groen en rust maken wij van uw feest een uniek en origineel succes. 
 

Laat u bekoren door al dit lekkers en neem gerust contact met ons op voor een afspraak,  
zodat we ook uw feestje tot in de culinaire puntjes kunnen plannen ! 

 
 
 

Tot binnenkort in De Riddershoeve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Riddershoeve 
Kasteeldreef 40 – 2900 Schoten 

Tel : 03/658.44.26 
info@riddershoeve.be 
www.riddershoeve.be 
BE14 0682 3062 3183  

http://www.melkerij-nachtegalenpark.be/
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Koffietafels 
 

 

 
Vanaf 20 personen hebben wij 2 all-in formules voor u uitgewerkt. U kunt bij ons tussen 11u00 en 14u00 
terecht voor uw koffietafels. Gedurende twee door u uitgekozen uren kan u uit de volgende mogelijkheden 
kiezen:  
 

 

Riddershoeve Koffietafel    17,50 euro pp. 
 
Uitgebreide waaier van koffiekoeken 
Ovenverse botercroissants 
Rozijnenbrood 
Kraakverse pistolets 
3 soorten beleg (jonge Hollandse kaas, natuurham en préparé) 
Keuze uit koffie of thee  
Sinaasappelsap 
 

 

Luxe Koffietafel     23,00 euro pp. 
 
Uitgebreide waaier van koffiekoeken 
Ovenverse botercroissants 
Rozijnenbrood 
Kraakverse pistolets 
5 soorten beleg (jonge kaas, natuurham, krabsalade, kip curry, préparé van de Chef)  
Spiegelei of zacht gekookt eitje 
Gerookte zalm 
Keuze uit koffie of thee  
Fruitsap 

 
 
Supplement aperitief: (1 glas cava of kirr)    5,00 € per persoon 
Supplement wijnen: (wijn of cava gedurende 2 uren)  10,00 € per persoon 
Supplement soep:       4,80 € per persoon 

- Tomatenroomsoep  
- Erwtensoep 
- Champignonsoep 
- Courgettesoep 
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Recepties 
 

Stel zelf uw receptieformule samen aan de hand van onderstaande drankenformules en hapjes: 
 

DRANKEN (worden onbeperkt gedurende 2 uur geserveerd) 
 

Cava-pakket Bieren-pakket 
Cava “Aretey”  Cava “Aretey”  
Kirr Royal (met cava)  Kirr Royal (met cava)  
Vruchtensap en frisdranken  Vruchtensap en frisdranken  
  Bieren naar keuze 
 19,00 euro pp.   23,00 euro pp. 
 

Wijn-pakket Champagne-pakket 
Cava “Aretey”  Champagne Nicolas Feuillatte  
Kirr Royal (met cava)   Kirr Royal (met champagne)  
Vruchtensap en frisdranken  Vruchtensap en frisdranken  
Bieren naar keuze   Bieren naar keuze  
Witte en rode wijnen van het huis  Witte en rode wijnen van het huis  
 26,00 euro pp.   36,00 euro pp. 

Hapjes 
Toastje met vleessalade 1,30€/st 
Toastje met garnaalsalade 1,60€/st 
Toastje met Schotse huisgerookte zalm 1,60€/st 
Serranoham met met meloen (lepelhapje) (zomer) 1,60€/st 
Mosselen in Safraan (lepelhapje) 1,60€/st 
Mini loempia 1,30€/st 
Mini worstenbroodje 1,60€/st 
Bladerdeegcreatie 1,60€/st 
Zalmmousse 1,60€/st 
Kippenvleugeltjes 2,00€/st 
Kreeftensoepje 2,40€/st 
Mini rundscarpaccio met parmezaan 2,40€/st 
Spiesje met tomaat en mozarella 2,60€/st 
Glaasje met garnaalcocktail 2,60€/st 
Scampi in een sausje van curry – grand marnier 2,60€/st 
Graved laks 2,60€/st 
Gazpacho 2,60€/st 
Oesters (creusen) 3,00€/st 
Eendenborst met sausje van sinaasappel 3,00€/st 
Sashimi van zalm met wasabidressing 3,00€/st 
St.-jacobsvruchtje in een sausje van curry – grand marnier 3,80€/st 
Groentedips (4p) voor op uw feesttafel 9,00€/st 
 
Chocomousje 1,50€/st 
Mini crème brûlée 2,00€/st 
Mini javanais 2,00€/st 
Sabayon 2,00€/st 
Advocaat met slagroom 2,00€/st 
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Luxe Buffet     39,00€ pp – minimum 20 personen 
 

Dit rijkelijk buffet verwent u met heerlijke, alles door onze eigen keukenploeg bereide verse gerechten :  

 

Vleesgerechten: 
 
Vitello tonato 
Serranoham met meloen 
Hoeve paté met uien confituur en geroosterde noten 
Mozzarella met tomaat en basilicum ( vegetarisch) 
Rundscarpaccio met parmezaan en basilicum 

 

Visgerechten 
 
Tomaat met grijze Noordzee garnalen 
Zalm suprême onder zachte gelei " mimosa" 
Gevulde eitjes met ansjovis en groene tuinkruiden 
Sashimi van tonijn met wasabi ,sojasaus en gember 
 
Aangevuld met: 

Aardappelsla 
Pasta pesto met fijne marktgroentjes 
Tomaatjes met rode ui en balsamico vinaigrette 
Komkommersalade met zoetzure dille dressing 
koolsalade 
Geraspte worteltjes 
Paprikasalade met zoete mais en curry dressing 
Huisgemarineerde olijven met koriander ( licht pikant) 
Brood assortiment met hoeveboter en smout met kaantjes 
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Aanvulling buffetten / koude gerechten 
 
Gazpacho  + 3,80€ 
Gerookte vis waaier met uitjes en peterselie en een pittig mierikswortel sausje  + 4,60€ 
Huisgerookte zalm van de chef met zure room en dille  + 4,60€ 
Langoustines met rouille  + 5,20€ 
Graved Lax ( huisspecialiteit) + 5,80€ 
Terrine van ganzenlever met porto gelei en appeltjes + 7,20€ 
Maatjes met uitjes en peterselie  Seizoen 
Oesters fine Claire 2 p/p  Seizoen 
 
Assortiment kazen ( brie , chaumes, stilton ,geitenbuche, … ) + 7,40€ 

 
 

Aanvulling buffetten / warme gerechten 
 
Penne carbonara + 4,50€ 
Vlaamse stoof karbonade  + 5,00€ 
Kip curry met kruidenrijst  + 5,50€ 
Varkensgebraad met graanmosterd , fijne worteltjes en erwtjes + 5,50€ 
Scampi spiesje ,licht pikante / looksaus + 5,80€ 
Paella mixta  + 5,80€ 
Eendenborst filet met appelsien en Cointreau  + 6,00€ 
Lamsstoverij op Ierse wijze  + 6,40€ 
Zarzuella  + 6,80€ 
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Onze Gerechten 
 

Creatief zijn met onze gerechten: geef uw feestje dat persoonlijk tintje en stel zelf uw menu samen! (keuze 
uit 1 gerecht per gang) 

Koude voorgerechten 
Garnaalcocktail  14,20€ 
Lauw gerookte zalm met dille-room  12,80€ 
Fantasie van gerookte Noorse vissoorten  12,80€ 
Carpaccio van ossenhaas met basilicum en Parmezaan  12,80€ 
Salade van Serranoham en meloen  10,80€ 
Terrine van ganzenlever met portogelei  10,60€ 

Gerookte eendenborst met honingdressing  12,30€ 

Soepen 
Preisoep met spekjes  5,00€ 
Tomatenroomsoep met vleesballetjes 4,00€ 
Witloofroomsoepje met garnaaltjes  6,00€ 

Warme voorgerechten 
Artisanaal bereide kaaskroketten  10,20€ 
Artisanaal bereide garnaalkroketten  11,20€ 
kwartelfilet met dragonsaus  14,20€ 
Pasteitje met oesterzwammen en kalfszwezerik  15,40€ 

Opkikkertjes 
Vruchtenijs van het huis  4,50€ 



 
 

 

De Riddershoeve 

Feestbrochure  2016 

 

Visgerechten 
Trio van vis met witte wijnsaus  18,20€ 
Tarbotfilet met béarnaise  22,50€ 
Zalmfilet op een bedje van spinazie met beurre blanc  16,80€ 
 

Vleesgerechten 
Rundtournedos met saus naar keuze  17,80€ 
Zesrib met pepersaus  18,80€ 
Rundsteak met kruidenboter en gemengd slaatje  17,60€ 
Varkenshaasje met seizoengroenten en saus naar keuze  17,60€ 
Lamfilet op Zuid-Franse wijze  19,80€ 
 

Gevogelte 
Eendenborstfilet met sinaasappelsaus  20,40€ 
Kalkoenmedaillons op Provençaalse wijze  16,20€ 
Parelhoen”Veronique”  17,20€ 
 

Nagerechten 
Crème Brûlée  6,00€ 
Chocomousse  5,00€ 
Javanais  4,50€ 
Biscuit met vers fruit  7,00€ 
IJstaart  7,00€ 
Assortiment kazen ( brie , chaumes, stilton ,geitenbuche, … )  7,40€ 



 
 

 

De Riddershoeve 

Feestbrochure  2016 

Feestmenu’s 

 

Om uw keuze te vergemakkelijken, stellen wij u graag een aantal voorbeeldmenu’s voor. 

 

1. Hoevemenu  32,00 euro 
 

Tomatenroomsoep met balletjes 
 

Varkenshaasje met saus naar keuze  
of 

Vispannetje van de chef 
 

ijstaart 

 
 

2. Riddersmenu  39,00 euro 
 

Duo van kaas- en garnaalkroketjes 
 

Lamsfilet met graanmosterd 
of  

Gebakken Atlantische zalm met béarnaise 
 

Biscuit met vers fruit 

 
 

3. Kasteelmenu  46,00 euro 
 

Noors vispalletje met mierikswortel en toast 
 

Sorbet van het Huis 
 

Filet Pur Béarnaise 
of  

Gebakken roodbaars met garnaalroom en spinazie 
 

Chocolademousse 
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4. Fijnproeversmenu  49,00 euro 
 

Rundscarpaccio met balsamico en Parmezaan 
 

Bisque van grijze garnalen en Armagnac 
 

Sorbet van het Huis 
 

Gestoomde zeebaars  
met schuim van citroen en fijne kruiden 

 
Crème Brûlée 
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Drankformules 

 

Niet alleen kunt u tijdens uw feestjes lekker smullen, ook voor drankjes zorgen wij voor een fantastisch 
festijn: geen zorgen over wie wat wil drinken, maar ongestoord genieten… 
 
 

Avondfeest  40,00 euro 
 
Voor een onvergetelijk avondfeest hebben we een speciale formule voor u bedacht. 
Tot in de vroege uurtjes verwennen wij u en uw gasten met een keuze uit volgende drankjes: 
 

Frisdranken (Coca-Cola, Fanta, Spa, Spa Reine, Sinaasappelsap) 
Belgische Bieren (Stella, Hoegaarden, De Koninck, Blonde en Donkere Leffe) 
Witte en rode wijnen van het Huis 
Koffie en thee 
 
Wij schenken deze dranken van 20u00 tot 03u00.  
Mocht u voor uw feestje de zaal naar uw smaak willen decoreren, kan u ons daarover steeds aanspreken! 

 
 

All-in drankformule bij maaltijden (6,60 euro/uur met minimum van 4 uren) 

 
Geen avondfeest, maar een geslaagde happening waarbij u zalige ‘nectars’ zorgeloos wil laten vloeien…? 
Ook hiervoor hebben we de geschikte formule! 
Voor 6,60 euro per uur per persoon (met een minimum van 4 uur) vullen we de glazen met: 
 

Aperitief – Cava « Aretey », Kirr Royal en Sinaasappelsap 
Frisdranken 
Bieren 
Witte, rode en rosé wijnen van het Huis 
Koffie en thee 

 
 

A la Carte 
 
Natuurlijk kunt u ook opteren voor de formule ‘à la carte’, waarbij u elk drankje door ons laat opschrijven en 
u achteraf betaalt aan het tarief van de prijslijst. Hierbij kunnen u en uw gasten feesten zonder grenzen. 
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Algemene voorwaarden 
 

1. Algemeen 
Genomen opties blijven 7 dagen geldig. 
Voor de bespreking van uw feest is het aan te raden dat er een afspraak gemaakt wordt met onze zaalverantwoordelijke. 
 
2. Verdere afspraken 
De opgave van de juiste aantallen zal dienen te geschieden uiterlijk 1 week voor uw feest. 
Na deze datum kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor uw feest nog schommelingen in min of meer van maximaal  
10 % worden aangevraagd. 
Indien er toch minder gasten zouden zijn dan opgegeven, zal steeds het geschatte totaal volledig worden aangerekend. 
 
3. De prijzen  
De vermelde prijzen in dit reservatiedocument zijn inclusief 21% BTW en telkens per persoon. 
Bovenstaande prijzen zijn geldig vanaf 20 personen, tenzij anders vermeld. 
 
4. Betalingsvoorwaarden 
4a. Binnen de acht dagen na de ondertekening van het definitieve contract wordt een voorschot betaald van 10% van het totaal 
geschatte bedrag dit kan ter plaatsen contant of met kredietkaart of per overschrijving op rekening van bvba Melkerij Schoten 
(Belfius  BE14 0682 3062 3183) met vermelding voorschot, uw naam en datum van het feest. 
Uw reservatie is pas definitief na ontvangst van dit voorschot. 
4b. Uiterlijk vijf weken voor uw feest is een bijkomend voorschot verschuldigd van 40 % op de voorziene totale kostprijs, inclusief 
BTW. 
4c. Het resterende saldo dient contant betaald te worden (VISA, MasterCard, cash) of via overschrijving mits voorafgaande aanvraag 
en goedkeuring na afloop van uw feest. 
bvba Melkerij Schoten behoudt zich het recht de betalingsvoorwaarden te herzien, zo zij negatieve handelsinformatie ontvangt. 
 
5. Wanbetalingen 
De niet stipte betaling brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een interest op van 1 % per maand of begonnen maand 
vertraging in de betaling. 
Bij niet betaling binnen de acht dagen na verzending van een aangetekend schrijven - ook indien dit aangetekend schrijven niet wordt 
afgehaald of wordt geweigerd- zal ten titel van forfaitaire vergoeding voor bijkomende kosten en schade een bedrag aangerekend 
worden van 10 % op het factuurbedrag. 
 
6. Annulatie 
De annulatiekosten worden forfaitair bepaald als volgt : 
- Bij annulatie tot 7 dagen voor uw feest, belopen de annulatiekosten de reeds betaalde voorschotten. Deze voorschotten zijn 
bijgevolg niet terugbetaalbaar. 
- Bij annulatie tijdens de laatste 7 dagen voor uw feest, belopen de annulatiekosten 80 % van de totaal voorziene prijs van uw feest. 
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