Hapjes (bij aperitief)
_________________________________________________________________
Hapjes @ €1.5










Nacho’s met guacamole en 2 andere dipsausjes
Tomaat-mozzarella
Croque-pesto
Gazpacho
Verwarmend soepje
Bruschetta met tomatensalsa
Geroosterd broodje met peterselielook en ansjovis (op de BBQ)
Scampi met kokos en curry (op de BBQ)
Champignon met kruidenkaas en mandarijnolie (op de BBQ)

Hapjes @ €2




Kippenboutje gemarineerd (op de BBQ)
Breydelhamspiesje met rozemarijn en honing-mosterd (op de BBQ)
Assortiment miniworstjes (op de BBQ)

BBQ
_________________________________________________________________
BBQ 1 (min 25 pers)
-

€22 per persoon

Assortiment van koude groenten (sla, tomaat, geraspte wortelen, komkommer aangevuld
met seizoensgebonden groentjes)
Pastasalade of aardappelsalade of taboulé
Pistolets of ovenbroodjes
Lookboter
Koude sauzen (mayonaise, ketchup, curry alsook huisbereide tartaar en cocktailsaus)
3 soorten vlees (u maakt zelf uw keuze uit de volgende vleessoorten)
Barbecueworst / Gemarineerde kipfilet / BBQ-Steak / Mix-Brochette / Zalmpapillot

BBQ 2 (min 25 pers)
-

Assortiment van koude groenten (sla, tomaat, geraspte wortelen, komkommer aangevuld
met seizoensgebonden groente)
pastasalade
Aardappelsalade
Taboulé
Ovenverse broodjes
Lookboter
5 Koude sauzen (mayonaise, ketchup, curry alsook huisbereide tartaar en cocktailsaus)
2 Warme sauzen
4 soorten vlees of vis (u maakt zelf uw keuze uit de volgende vleessoorten)
Barbecueworst / Gemarineerde kipfilet / BBQ-Steak / Mix-Brochette / Zalmpapillot
Gemarineerde rib / Scampibrochette / Varkenshaasje

BBQ 3 (min 25 pers)
-

€26 per persoon

€30 per persoon

Assortiment van koude groenten (sla, tomaat, geraspte wortelen, komkommer, salade van
witloof, aangevuld met seizoensgebonden groente)
Pastasalade
Aardappelsalade
Taboulé
Ovenverse broodjes
Lookboter
5 Koude sauzen (mayonaise, ketchup, curry alsook huisbereide tartaar en cocktailsaus)
2 Warme sauzen
4 soorten vlees of vis (u maakt zelf uw keuze uit de volgende vleessoorten)
Barbecueworst / Gemarineerde kipfilet / BBQ-Steak / Mix-Brochette / Zalmpapillot
Gemarineerde rib / Scampibrochette / Varkenshaasje
Rundsbrochette / Cote à l’os / Zalmpapillot

Kids tot en met 11 jaar: keuze uit BBQ-worst, chipolata, kipfilet, kalkoenbrochette of hamburger.
€12/kind (1 stuk vlees)
€16/kind (2 stukken vlees)

Desserten – taartenbuffet
_________________________________________________________________
Buffet @ €6 per persoon / 4.5 € per kind (hogere prijs van toepassing indien enkel wordt gekozen
voor het dessertenbuffet)









Chocolademousse
Frambozenbavarois
Appelcake
Bresiliennetaart
Pannenkoekentoestel om zelf pannenkoekjes te bakken
Fruittaart
Heksengebak
Javanais

Buffet @ €9 per persoon / €7 per kind (hogere prijs van toepassing indien enkel wordt gekozen
voor het dessertenbuffet)








Chocolademousse
Frisse kaastaart
Zachte chocoladetaart ‘Callebaut’
Appelcrumble
Pannenkoekentoestel om zelf pannenkoekjes te bakken
Bavarois
1 Cakepop per persoon (min. 10 stuks per smaak)*

*keuze smaak: aardbei, speculoos, citroen, koffie, caramel en keuze chocolade: wit, melk of fondant

Spitburger* (min 45 pers)

€5 per stuk

_________________________________________________________________
Geserveerd “uit het vuistje” is dit de ideale snack voor uw feesten.
Een heerlijk broodje gevuld met beenham, sla, tomaten en een tartaar dressing.
Als vegetarisch alternatief voorzien we hetzelfde broodje met een groenteburger.
*ENKEL TIJDENS PRIVÉ FEESTEN

Breugelbuffet* (min 25 pers)

€19.5 per persoon

_________________________________________________________________
BROOD: Diverse soorten brood (pistoletjes, toastbrood, ...)
SOEP: Huisgemaakte verse soep
EIEREN: Spiegelei, roerei & gekookte eieren
VLEES: divers vleesbeleg (ham, huisgemaakte frikandon, paté, …)
KAAS: Jonge kaas & diverse Franse kazen
VIS: Gerookte zalm & pêches met tonijn
GROENTEN: Sla, tomaat, wortel, komkommer
MAAR OOK: Diverse sausjes, choco, confituur, peperkoek, honing & speculaas
Indien gewenst kunnen wij voor kids ook chocoladekoeken voorzien.
14,5€ voor kinderen tot 10 jaar
Koffiepercolator indien gewenst: 2€ pp.
*NIET TIJDENS PRIVÉ FEESTEN

