
WARM EN KOUD  BUFFET 1                                 27,40 EUR 
 
Koud 
Crème paté omringd met zoete broodjes 
Rosbief en zoetzuur ajuintjes 
Beenham met asperges (seizoen)  
Zalm belle vue 
Reuze cocktail van zeevruchten 
1/2 eitje met zoute visjes 
Kippenbout gemarineerd met paprika 
Kalfsgebraad met vers fruit  
 
Warm 
Zalmhaasje met Waaslandse groentjes 
Taco’s met gerookte kip en kruidige groenten 
  
Dit alles is omringd door 6 soorten slaatjes, sauzen en een assortiment van broodjes. 
 
WARM EN KOUD  BUFFET 2                                           35.50 EUR 
 
Koud 
Trio van gerookte vis 
Zalm forel 
Tongfilets op een spiegel van kreeftensaus 
Gerookte ham overgoten met olijfolie 
Varkenshaasje gevuld met verse dadels 
Kalfsgebraad met zoete druiven 
Een boot van grijze garnalen 
1/2 eitje met zoute visjes 
Saté van mango en scampi’s 
 
Warm 
Kabeljauw  op een bedje van prei en dugléré saus  
Lamfilets  met gratin van wortelen  
 
Dit alles is omringd door 8 soorten slaatjes, sauzen en een assortiment van broodjes. 
  



KOUD  BUFFET 2                                                          26.55 EUR 
 
Trio van gerookte vis 
Zalm forel 
Tongfilets op een spiegel van kreeftensaus 
Gerookte ham overgoten met olijfolie 
Varkenshaasje gevuld met verse dadels 
Kalfsgebraad met zoete druiven 
Een boot van grijze garnalen 
1/2 eitje met zoute visjes 
Saté van mango en scampi’s 
 
Dit alles is omringd door 8 soorten slaatjes, sauzen en een assortiment van broodjes. 
               
KOUD  BUFFET 3                                                          33.75 EUR 
 
Tongfilets gevuld met doornkreeftjes 
Sushi van tarbot 
Parelhoen gemarineerd in rode wijn 
Ganzenlever met ajuinsiroop en gestoofde appeltjes 
Reuze cocktail  van gamba’s, scampi’s en Noordzee garnalen 
Waaier van gerookte vis 
Varkenshaasje gevuld met verse dadels 
Parmaham overgoten met olijfolie 
 
Dit alles is omringd door 10 soorten slaatjes, sauzen en een assortiment van broodjes.               
 
KOUD  BUFFET 4                                                          48,45 EUR 
 
1/2 kreeft met coraiesaus 
Scampibrochette met verse mango op een bedje van mie hoen en basilicum 
Krokant gebakken tarbotsliertjes 
Een boeketje van gamba’s gevuld met grijze garnalen in een bananenblad  
Parmaham overgoten met olijfolie 
Parelhoen omringd door verse vijgen 
Varkenshaasje met rozijnen 
Carpaccio van kalfsfilet met kappertjes en parmezaankaas  
1/2 eitje gevuld met zoute visjes  
 
Dit alles is omringd door 10 soorten slaatjes, sauzen en een assortiment van broodjes.               



   

 
DESSERTBUFFET             14,25 EUR   
 
6 soorten gebak 
Roomijs 
Chocomousse 
Vers fruit 
Crème brulé                                  
 
 
HAPJESDESSERT              12,60 EUR 
 
Chocomousse 
Cassata Siciliana (amandelgebak met sinaasappelen en pistaches) 
Tiramisu   
Italiaanse schuimpjes met grapa  
 


