Buffetten
Koud voorgerecht buffet | 23
Zacht gerookte zalm met garnituur / Tomaatje met grijze garnalen / Rundscarpaccio met
Parmezaan en rucola / Ganda-ham met meloen en port / Mozzarella met tomaat en
basilicum / Uitgebreide saladbar met koude sauzen en vinaigrettes / pastasalade / Divers
brood

Koud hoofdgerecht buffet | 39,5 (Kan ook als luxe voorgerecht buffet

| 29,5)

Zacht gerookte zalm met garnituur / Tomaat met grijze garnalen / Gerookte paling met
zachte vinaigrette / Gegarneerde gerookte forelfilet / Rundscarpaccio met Parmezaan en
rucola / Gandaham met meloen en port / Wildpastei met chutney / Brioche met
ganzenlever / Mozzarella met tomaat en basilicum / Uitgebreide saladbar met koude
sausen en vinaigrettes / Twee soorten pasta salades, aardappelsalade / Divers brood
Aanvulling met warm vis en- vleesbuffet (min. 2 keuzes)
• Scampi in een pittig sausje | +7,5
• Zalm met grijze garnalenroom

| +8,5

• Tongrolletjes in een zacht kreeftensausje | +9,5
• Stoofpotje van varkenswangen met kriekbier | +7,5
• Zweeds melkbiggetje met mosterdroom

| +8,5

• Parelhoen suprême met dragonroom | +9,5
Telkens vergezeld van aardappelpuree / Gratin Dauphinois / pasta / seizoensgroenten
Mogelijke extra’s
• Soep naar keuze | prijs op aanvraag
• ½ kreeft “belle-vue” | 16
• Oesters | 9,5 per 4 stuks

Prijs
• Volwassenen | volgens gekozen buffet

• Kinderen vanaf 6 tem 12j | halve prijs
• Kinderen -6j | 10
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Drank mogelijkheden
• “All-in drankenformule” | 24,5
(Cava, huiswijnen, water, koffie/thee inclusief)
• Wijnbuffet met assortiment wit/rood/rosé | 14
• Verrekening per consumptie.
TIP! Na een voorgerecht buffet kan u ook opteren voor een hoofdgerecht
geserveerd aan tafel. Deze formule leent zich ook perfect voor een dessertbuffet
ter afsluiting.
Voorwaarden
De prijs hierbij is geldig vanaf min. 25 volwassenen, zaal en bediening inbegrepen
gedurende 3 uren. Bij een minder aantal of langere duurtijd zal een extra kost voor zaal en
bediening in rekening worden gebracht.
Algemene voorwaarden steeds volgens onze huidige feestzaalbrochure.
Heeft u nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren, wij helpen u graag verder!
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