Feestfolder

2022

Apéro koud

Hoofdgerechten Vlees

Mini bagel met zalm en cream
Zalmmousse in een glaasje
Kikkererwten hapje met humus en dille

€ 1.50
€ 1.50
€ 1.50

Apéro warm
Mini worstenbroodje
Mini pizza
Zakouskis
Gegratineerde oester met champagne

€ 1.20
€ 1.40
€ 1.50
€ 3.50

Vispannetje
Tongrolletjes met prei roomsaus

Keuze uit:
Appel met veenbessen • Boontjes met spek
Groentenmix • Puree • Gratin • Verse kroketten

€ 2.50
€ 3.00
€ 3.00

Dessertjes
€ 12.00
€ 10.00
€ 10.00

Voorgerechten warm
Koninginnehapje
Zalm in bladerdeeg
Scampipannetje

€ 21.00
€ 21.00

Hoofdgerechten worden vergezeld van 2 soorten
groenten en 1 aardappelgerecht.

Voorgerechten koud
Vitello Tonato
Zalmcocktail
Salade falafel (veggie)

€ 21.00
€ 19.00
€ 21.00
€ 19.00

Hoofdgerechten Vis

Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes 500ml
Agnes Sorelsoep 500ml
Pastinaaksoep 500ml

Varkenswangen met Pedro Ximenez
Struisvogel Ragout
Winterrollade (kalkoen-hert) druivensaus
Varkensgebraad met Champignonsaus

€ 9.00
€ 10.00
€ 12.00

Chocomousse
Tiramisu
Coupe nougatine
Rijstpap

€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00

Kaasschotel
Als dessert 150 gram
Als hoofdgerecht 300 gram

Pizza party € 21.00 p.p.
€ 12.00
€ 18.00

Het assortiment kazen wordt rijkelijk afgewerkt met
diverse garnituren en peperkoek.

Koud Buffet € 26.00 p.p.
Gerookte zalm • Scampi ananas • Gekookte zalm Belle vue
Tomaat-Garnaal (grijze garnalen) • Meloen met parmaham
Ham • Varkensgebraad • Rundsgebraad • Aardappelsla
Gemengde pasta
Dit alles wordt afgewerkt met groentjes, eitjes en aangepaste sausjes.

Luxe Buffet € 33.00 p.p.
Assortiment gerookte vis (zalm, forel, heilbot) • Scampi ananas
Gekookte zalm Belle vue • Tomaat-Garnaal (grijze garnaaltjes)
Perzik tonijn • Meloen met Parmaham • Kippenboutje
Ham met asperges • Varkensgebraad • Rundsgebraad
Aardappelsla • Gemengde pasta
Dit alles wordt afgewerkt met groentjes, extra garnituren, eitjes,
salades en aangepaste sausjes.

Een gezellig feestje bij u thuis met kraakverse pizza’s uit de oven?
Dat is niet langer een onmogelijke combinatie met onze Pizza Party.
Wij verzorgen al het materiaal en de lekkerste ingrediënten zodat u
thuis enkel nog aan feesten moet denken!
Wij beschikken over pizzaoventjes van 4 en 6 personen.
Wat zit er in uw pizza party pakket?
Het oventje wordt in bruikleen meegegeven en daarbij krijgt u ook
7 echte Italiaanse mini pizzabodems per persoon met een doorsnede
van 10 centimeter.
Voor de garnering krijgt u verschillende potjes met maar liefst 20
ingrediënten waaruit u kan kiezen om de perfecte mini pizza voor
ieders smaak samen te stellen.

Vis of vlees, groentjes of liever meer kaas en een extra sausje?
Wij voorzien de volgende garnituren:
7 italiaanse mini pizzabodems (p.p.)
Pastasaus • Bolognesesaus
Ham • Salami • Scampi • Zeevruchten • Tonijn • Ansjovis
Tomaten • Paprika • Ajuin • Broccoli • Ananas • Artisjok
Champignons • Olijven
Emmentaler • Parmezaan • Mozzarella
Pizza kruiden
De mogelijkheden zijn eindeloos, met een pot choco, maak je een
lekkere dessert pizza.

Pasta party €17 p.p.
Op zoek naar een leuk, origineel, gezellig, lekker
en kindvriendelijk concept?

Bestellen

Samen met je gezelschap rond een tafel, maak je zelf heerlijke pasta’s
klaar. Experimenteer met sausjes, ingrediënten, kruiden, vlees, vis,...
wij zorgen dat alles panklaar is. De toestellen met mini pannetjes krijgt
u gratis in bruikleen.
Wij voorzien:
Spaghetti • Macaroni • Linguine • Penne
Kaassaus • Bolognaisesaus • Tomaat-mascarponesaus
Vleesballetjes • Scampi • Spekblokjes • Hamblokjes • Zeevruchten
Champignonschijfjes • Paprikareepjes • Tomatenblokjes • Prei sliertjes
Bieslook • Basilicum • Chili pepers
Brood • Kruidenboter • Emmental • Parmezaan
Hoe gaat U te werk:
U zet alles op tafel, doet een kleine hoeveelheid olijfolie in de
pannetjes. Uw gasten beginnen met vis of vlees en voegen vervolgens
groentjes toe. Dat laten ze even sudderen en voegen pasta en saus
naar keuze toe.
De combinaties zijn dikwijls verrassend lekker.
Iedereen bakt wat hij wilt.
Lust je geen vis, kaas of ben je vegetariër, allemaal geen probleem.

Bestellingen voor Kerstmis worden afgesloten
op maandag 19 december of tot volzet.
Bestellingen voor Nieuwjaar worden afgesloten
op maandag 26 december of tot volzet.
Bestel tijdig want VOL = VOL

DIESTSESTEENWEG 378, 3202 RILLAAR
TEL: 016/22 08 40 - 04/73 56 04 48

Naam:

Telefoonnummer:
Emailadres:

Datum bestelling:
Aantal personen:

AFHALING
Za 24/12

12.00 - 14.00u

Zo 25/12

10.00 - 12.00u

Za 31/12

12.00 - 14.00u

Zo 01/01

10.00 - 12.00u

Gerecht

Aantal

14.00 - 17.00u

14.00 - 17.00u

Prijs

Totale prijs

