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Communies & tuinfeesten 2022 
22 april – 30 juni 

 
ONTDEK JOUW FEESTMENU  

 

 

  

 

 

Gelieve tijdig te bestellen, zodat alles correct kan worden ingepland en 
wij zo onze kwaliteit kunnen garanderen. 
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Koude hapjes Telkens vanaf 4 personen 

Koekje & dip van parmezaan     €5 
Bruschetta met tomaat-avocadospread 
Crackers & paprikatapenade 

Plankje met fijne charcuterie & kaas (4 personen)  €15 
Fine de Claire oester (geopend met vinaigrette)  €3 
Blini met gerookte forel     €3 
Sushi met zalm & wasabi     €3 
Macaron met geitenkaas OF met ganzenlever (+ €0,50) €2 
Gemarineerde zalm – mierikswortel – citrus   €4 
Tomaat – burrata – rivierkreeft     €4 
Asperge & ham       €4 
Vitello tonnato       €4 
Rundscarpaccio      €3 

Warme hapjes Telkens vanaf 4 personen 

Goujonette van pladijs met tartaar dip (frituur)   €2,50 
Gemarineerde gamba (oven)     €3 
Mini-croque met ibericoham en pesto (oven)   €2,50 
Oosters gelakt buikspek (oven)     €2,50 

Kidshapjes 
Kippenspiesje (oven)      €2 
Minipizza (oven)      €2 
Gegrilde Boudin Blanc (oven)     €2 

Soepen kan ook als hapje  
Thaise wortelsoep      €3/0,5L 
Tomatensoep met balletjes     €3,5/0,5L 

Dessert 
Dessert van de maand      €7,50 

Framboos – witte chocolade – pistache    €7,50 

Tiramisu met rood fruit      €7,50 

Glaasjesbuffet (vanaf 10 personen) 3 stuks pp   €7,50 
Soorten in overleg te kiezen 
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Koud buffet – vanaf 4 personen €33 pp 
Verschillende gedresseerde schotels 
U kunt deze nog aanvullen met enkele hapjes en dessert 

Gemarineerde zalm 
Vitello tonnato 
Rundscarpaccio 
Krabpootjes met currydip 
Tomaat - rivierkreeft - burrata 
2 seizoenssalades 
Ciabattabrood 

Tapas-menu – vanaf 10 personen €50 pp 

Starters 
Koekje & dip van parmezaan 
Bruschetta met tomaat-avocadospread 
Crackers & paprikatapenade 

2 Hapklare hapjes 
Blini met gerookte forel OF sushi met zalm en wasabi 
Macaron met geitenkaas OF met ganzenlever (+€0,50) 

5 Kleine koude gerechtjes* 
Gemarineerde zalm – mierikswortel - citrus 
Tomaat – burrata – rivierkreeft 
Asperge & ham 
Vitello tonnato 
Rundscarpaccio 

* Indien u ook een warm gerecht wenst, kunt u 2 kleine koude 
gerechtjes vervangen door risotto met groene asperges & roodbaars 

2x Dessert  
Framboos – witte chocolade – pistache 
Tiramisu met rood fruit
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Bbq-menu – €48 pp  
Boudin Blanc ‘Carcasse’ – Dierendonck* 
met mosterddip 
Gemarineerde gamba* 

Tomaat – rivierkreeft – burrata 
(koud voorgerecht) 

Côte à l’os* 
Met krieltjes in papillot* & 2 seizoenssalades 

Framboos – witte chocolade – pistache 
OF 
Tiramisu 
OF 

Dessert van de maand 

*te grillen op de bbq OF indien op voorhand meegedeeld grillen wij deze en dient u deze 
enkel nog te bakken in de oven. 

Bbq side dishes – Vanaf 4 personen €12,50pp 
Voorziet u zelf uw vlees? 
Side dishes: 4 seizoenssalades, perfect om uw bbq te begeleiden 

 

 

Menu 
Liever een klassieker menu van hapje tot dessert? 

Kies voor onze maandmenu. 

Kidsmenu €19 
2 hapjes 

- 
Tomatensoep met balletjes 

- 
Spaghetti met scampi 

- 
Aardbei – chocolade  
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Maandmenu’s 

MENU APRIL/PASEN €49,50 
3 HAPJES 

- 
CARPACCIO VAN COQUILLE 

- 
LAM – GROENE KRUIDENKORST – AARDAPPELGRATIN – ASPERGES 

- 
BASILICUM – LIMOEN 

 

MENU MEI/MOEDERDAG €45 
RUNDSTARTAAR 

- 
TOMAAT – RIVIERKREEFT – BURRATA 

- 
RISOTTO – GROENE ASPERGE – ROODBAARS 

- 
CITROENTAARTJE 

 
MENU JUNI/VADERDAG €45 

VITELLO TONNATO 
- 

3 X GEMARINEERDE GAMBA 
- 

RUNDSENTRECÔTE – CITROEN-KRUIDENBOTER –  
POMME FONDANT – SLAATJE 

- 
CHOCOLADE – PASSIE – ABRIKOOS 

 


