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Offerte Communie 

Aantal personen : 20  = 18 volwassenen (> 14 jaar) en 2 kinderen (< 14 jaar) 

 

Voor de kids :  

15 euro per persoon 

Assortiment van 3 aperitiefhapjes  

 Mini worstenbroodjes 

 Mini Kaasballetje (3st)  

 Spiesje van tomaat & mozarella  

Bord met 2 gerechten uit volgende keuzelijst  

 Verse Pizza  

 Hamburger de luxe met frietjes 

 Pasta met mozarella en pesto  

 Kaaskroketjes met slaatje en frietjes 

 Balletjes in tomatensaus met puree 
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Dinner 

35.5 euro per persoon 

Pallet van 4 verschillende gerechtjes (te kiezen uit volgende lijst)  6.5 euro pp  

 Quiche van verse spinazie en geitenkaas  

 Gebakken coquilles met pompoenchutney 

 Krokante zoetwatergarnaal met zuiderse ratatouille  

 Quiche met ham, spinazie en geitenkaas 

 Mousse van bloemkool en garnalen 

 Wrap met zalm en kruidenkaas 

 Soepje van pompoen met  Boursin 

 

  

 Voorgerecht (1 gerecht te kiezen)  10 euro pp  

 Slibtong op zalf van aardappel met crunch van champignons & noten 

 Beursje van gerookte zalm met basilicum en zure room 

 Mie met wokgroenten en scampi 

 Spaghetti met Venusschelpen 

 Papillot van zalm op bedje van prei 

 Salade met scampi, zongedroogde tomaten en pijnboompitten 

 

Hoofdgerechten (1 gerecht te kiezen)  19 euro pp 

 Gemarineerd varkenshaasje met spekjes, Parijse champignons, Tierenteyn mosterd, pepersaus met 

krielaardappelen 

 Lam , gratin Dauphinois en waaier van lentegroentjes  

 Gebakken zalm met basilicum en knoflookboter  

 Gebakken zeeduivel met Black venusrijst en waterkerscoulis  
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Dessertbuffet 

Desserts 6.5 euro pp 

 Panna cotta met frambozencoulis 

 Duo van chocolademousse  

 Assortiment versnaperingen voor bij de koffie 

+ Ijslam voor 20 personen +  3.5 euro pp 

Inclusief vanille ijs met aardbeien 

 

Aangepaste wijnen 

Wij stellen graag volgende cava voor: (gebruik van glazen inbegrepen) 

Veuve Ambal : Cremant de Bourgogne en vers fruitsap tijdens de receptie 9.5 euro pp 

 

Wij stellen graag volgende wijnen voor: (gebruik van glazen inbegrepen) 

WIT & Rood: Languedoc – Mission (rijpe en vlezig - exotisch getint - zachte afdronk) 9.5 euro pp 

WIT / ROOD : Languedoc – Mission Sud (rijpe en vlezig - exotisch getint - zachte afdronk) 

Inclusief Plat water en bruiswater  

   

Forfaitaire extra’s  

Eens we met minder dan 24 volwassen personen zijn , rekenen we 1 lid personeel  extra = 90 euro 

 


