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ONTBIJTBUFFET

Minimum 15 personen
€ 20,00 p.p. all-in gedurende 2 uur

Glaasje fruitsap

Koffie en thee

Diverse soorten pistolets en brood

Koffiekoeken en croissants

Assortiment beleg

Spek en eieren

Yoghurt en ontbijtgranen

LUXE ONTBIJTBUFFET

Minimum 15 personen
€ 30,00 p.p. all-in gedurende 2 uur

Glaasje cava of verse fruitsap

Koffie en thee

Diverse soorten pistolets, brood, koffiekoeken en croissants

Spek en eieren

Verse fruitsla

Yoghurt en ontbijtgranen

Assortiment luxe-beleg

Tomaat garnaal en gerookte vissoorten



RECEPTIE

Duurtijd: 2 uur

Voor kinderen tot 12 jaar hebben wij een aparte formule 
met kinderchampagne en 3 hapjes aan € 10,00 per kind.
Onze recepties kunnen steeds verlengd worden en dit voor 
de meerprijs van € 7,00 p.p. per uur.

STANDAARD RECEPTIE

€ 21,00 p.p.

Huiswijnen en fruitsap

Frisdranken en bieren van ’t vat

Vier uit te kiezen hapjes:

 Spiesje tomaat mozzarella

 Toast met huisgemaakte tapenade

 Bolletje meloen met gerookte ham

 Tomatensoep

 Tasje gazpacho

 Dim sum

 Mini pasteitje kip/champignons

 Kippenkluif

 Kaasballetje

 Black Tiger scampi met curry

 Chocomousse

 Crème brulee

Extra hapje aan € 1,7/stuk



MaNO RECEPTIE

€ 28,00 p.p.

Cava, huiswijnen en sinaasappelsap (verse sinaas : suppl. € 2,00 
p.p)

Frisdranken en bieren van ’t vat

Vijf uit te kiezen hapjes:

 Tomaat garnaaltje

 Bordje carpaccio met parmezaan en ruccola

 Toast met gerookte zalm

 Mini hotdog

 Mini pastei van garnalen

 Bisque van grijze garnalen

 Witloofroomsoep

 St-jacobsvrucht met saffraan en honing

 Sashimi met wasabi-mayonnaise 

 Holle oester ( rauw of gegratineerd)

 Vissoep

 Kipbrochette

 Tempura van gamba

 Petit Fours

Extra hapje aan € 2,70/stuk



BUFFET

Koud Buffet : € 25,00 p.p. exclusief dranken

 Assortiment gerookte vis
 Tomaat garnaal
 Kippenboutjes
 Hamrolletjes met asperges
 Vitello tonato
 Rundscarpaccio
 Salade met rivierkreeftjes
 Rosbief en varkensgebraad
 Diverse salades, aardappel- en pastasalade
 Broodassortiment
 Bijhorende sauzen

Warme aanvullingen:
Deze gaan steeds gepaard met bovenstaande koud buffet.
€ 7,00 p.p. per aanvulling

Keuze uit volgende warme gerechten
 Zalm met groentensliertjes in een zachte curry-saffraansaus
 Tongrollletjes met fijne groentjes in een roomsaus
 Scampispiesje met groentenratatouille
 Pasta vongole
 Kalkoenfilet met champignons en kroketjes
 Gegratineerd witloof in de oven met ham en puree
 Koteletjes van speenvarken met seizoensgroenten
 Wok met gemarineerde kip en scampi
 Vegetarische pasta

Dessertenbuffet:
Dit aansluitend op elk buffet of menu : € 9,00 p.p.

 Slagroomsoesjes met warme chocoladesaus
 Rijstpap
 Chocolademousse
 Crème brulee
 Vruchtenbavarois en javanais



MENU

Het is ook mogelijk om zelf uw menu samen te stellen.

U maakt een keuze uit volgende voorgerechten, soepen 

hoofdgerechten en desserts.

Aantal gangen zelf te bepalen.

Als hoofdgerecht mag er een vlees- en een visgerecht gekozen worden 

indien de aantallen ons op voorhand kunnen doorgegeven worden.

Voorgerechten:

Traditionele kaaskroketjes   € 10,20

Runscarpaccio met parmezaan en ruccola   € 11,80

Traditionele garnaalkroketjes € 12,20

Vitello Tonato   € 12,60

Cocktail van huisgemarineerde gamba’s   € 13,60

Trio van garnalen ( kroket, soep, tomaat)   € 12,80

Tongrolletjes met zalmsnippers en fijne groentjes  € 12,30

Creme brulée van ganzenlever met rozijnentoast en compote € 13,40

Scampi van het huis ( licht pikant)   € 13,60

Carpaccio van zalm met honing-citroenvinegrette, appel en croutons  € 14,40

Soepen:

Tomatensoep met ballekes  € 5,00

Champignonsoep  € 5,00

Witloofroomsoep  € 5,00

Erwtensoep op grootmoeders wijze  € 6,20

Bisque van grijze garnalen  € 7,00



Hoofdgerechten:

Visserspallet van het huis   € 22,40

Zalmfilet met wokgroenten en dillesaus   € 20,80

Gebakken wijting met pasta en grijze garnalen   € 20,50

Victoriabaars met prei en een sausje van kervel   € 20,40

Schelvis met geplette aardappel en carpaccio van tomaat  € 21,20

Parelhoenfilet gevuld met boursin en rozemarijnsaus  € 20,40

Speenvarken “Blackwell” met gebakken aardappel  € 20,50

Kalkoenfilet met champignons en kroketjes   € 18,50

Varkenshaasje met groentenkrans en aardappelgratin   € 20,80

Rundssteak à l’échalottes met waterkers en verse frietjes  € 22,30

Desserten:

Dame blanche met huisgemaakte chocoladesaus   € 5,80

Huisgemaakte tiramisu van speculaas   € 8,00

Crème brulee  € 7,20

Duo van chocolademousse  € 7,00 

Gelegenheids(ijs)taart   € 7,50

Warme appeltaart met ijs   € 8,20

Huisbereide moulleux van chocolade met vanilleijs   € 8,20

Millefeuille van bosvruchten en mascarpone   € 8,30



BBQ

Minimum 20 personen
€ 35,00 p.p., exclusief dranken tijdens de maaltijd

 Gambabrochette

 Zalmfilet

 Lamskotelet

 Rundsteak

 Barbecueworst

 Kipfilet

 Aardappel in de schil

 Uitgebreide saladbar

 Aardappel- en pastasalade

 Sauzen en brood

GAMBA’S à VOLONTE

Minimum 20 personen : € 28,50 p.p.
Onze succesformule van woensdagavond kan u in groep op eender 
welk moment beleven.
Gamba’s à volonté met bijhorende saus, sla en aardappelbereiding 
naar keuze

KOFFIETAFEL

€ 17,OO p.p. All-in gedurende 2 uur

Koffie of thee, fruitsap en water
Eén koffiekoek en één croissant
Twee broodjes met assortiment beleg 
Dagsoep mits supplement van € 3,00 p.p.



DRANKEN

Bij de verschillende formules kan u dranken nemen aan stukprijs, 
af te rekenen per consumptie of per fles.

Stopgeld voor eigen flessen: € 12,00/fles.

Wij hebben echter ook een all-in drankenformule.

Voor € 20,00 p.p. kan u gedurende 4 uur genieten van onze 
huiswijnen, waters, bieren van ’t vat en frisdranken.
Deze formule kan verlengd worden aan € 5,00 p.p. per extra uur.
Supplementair kan u ook kiezen voor een glaasje cava 
of fruitsap met 3 bijhorende hapjes aan € 9,50 p.p.



Algemene voorwaarden

Uw reservatie is bevestigd na betaling van het afgesproken voorschot.
Het exacte aantal personen zal ten laatste drie dagen 

op voorhand doorgegeven worden.

Al onze prijzen zijn inclusief zaalhuur, bediening en btw.

Saldo dient betaald te worden bij afsluiting van het feest of volgens afspraak.

Annulatie van de reservatie kan tot 14 dagen voor aanvang, 
het betaalde voorschot zal steeds ingehouden worden. 
Bij latere annulatie zal een schadevergoeding van 50% 

van de geboekte formule aangerekend worden, 
annulatie binnen de 48 uur voor aanvang is 100% schadevergoeding.
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