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RECEPTIES
Allerhande koude en warme toastjes




















Koude toastjes
Lepeltjes
Warme hapjes
Bordje gerookte vis
Bordje met haring en maatje
Mini broodje
Apéro’tje
Bordje Délice de la Sûre met meloen
Bordje rundscarpaccio
Foie gras met uienconfijt
Mini gerookte zalmcocktail
Garnaalcocktail
Scampi (warm)
Soepje van boschampignons
Warm geitekaasje met spek en honing
Mini-garnaalkroketje
Mini-kaaskroketje
Mini-loempia
Mini kipbrochetje

1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,60 €
1,60 €
1,15 €
1,00 €
2,00 €
2,50 €
2,25 €
2,25 €
2,25 €
2,00 €
1,50 €
1,70 €
1,00 €
1,00 €
0,75 €
1,00 €

De dranken op de recepties worden door U aangekocht en eventueel door
ons uitgeschonken mits afzonderlijke betaling van het personeel.

VOORGERECHTEN
























Patéschotel van het huis
Hesp- & patéschotel
Kaaskroketten
Garnaalkroketten
Kalfszwezerikkroketten
Le Délice de la Sûre met meloen
gefileerde forel
gerookte heilbot
½ gefileerde forel + ½ gerookte heilbot
tomaat garnaal
cocktail van zalm en garnaal
cocktail van garnaal
cocktail van krab
harmonie van gerookte zalm en krab
gerookte zalm
noorse visschotel
tongfilet maison
Scampi’s op wijze van de chef
zalm met hollandaisesaus
kabaljauwhaasje van het huis
vispannetje
tongfilet met St-Jacobsoester
carpaccio met parmezanschilfers

Voor alle menu’s:
- kinderen tot 6j: 2,50 €
- kinderen van 6 tot 12j: ½ prijs

6,00 €
7,00 €
6,00 €
7,50 €
9,00 €
8,00 €
6,00 €
12,00 €
9,00 €
12,00 €
10,00 €
12,00 €
13,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
11,50 €
9,95 €
12,00 €
11,00 €
12,00 €
14,00 €
11,50 €

DESSERTS







droog gebak
ijstaartje
ijstaart
gateau
dessertbord
dessertbuffet (vanaf 25 personen)
o taart
o taart en fruit
o taart en ijs
o taart en ijs en pannenkoeken
o taart en fruit en kaas

2,50 €
4,00 €
4,00 €
3,00 €
9,00 €
9,00 €
9,95 €
10,95 €
11,50 €
12,50 €

HOOFDSCHOTELS
MENU 1 @ 20,00 €

MENU 2 @ 21,00 €

Soep
Rundstong in portosaus of tomatensaus
Kampernoelies
Koffie

Soep
Varkensgebraad
Groentenkrans
Koffie

MENU 3 @ 22,00 €

MENU 4 @ 22,00 €

MENU 5 @ 21,00 €

MENU 6 @ 22,00 €

MENU 7 @ 22,00 €

MENU 8 @ 21,00 €

MENU 9 @ 21,00 €

MENU 10 @ 22,50 €

MENU 11 @ 25,00 €

MENU 12 @ 25,00 €

MENU 13 @ 22,50 €

MENU 14 @ 17,50 €

Soep
½ Varkensgebraad ½ Rosbief
Groentenkrans
Koffie

Soep
Ardeens gebraad
Groentenkrans
Koffie

Soep
Ardeens varkenshaasje
Groentenkrans
Koffie

Soep
Varkenshaasje met roomsaus
Groentenkrans
Koffie

Soep
Kalfsgebraad
Groentenkrans
Koffie

Soep
Lamsmedaillon
Groentenkrans
Koffie

Soep
Gemarineerd varkensgebraad
Groentenkrans
Koffie

Soep
Orloffgebraad
Groentenkrans
Koffie

Soep
Varkenshaasje met jagerssaus of portosaus
Groentenkrans
Koffie

Soep
Rosbief
Groentenkrans
Koffie

Soep
Lamskroontje
Groentenkrans
Koffie

Soep
Coq au vin
Groentenkrans
Koffie

MENU 15 @ 21,00 €

MENU 16 @ 18,00 €

MENU 17 @ 18,00 €

MENU 18 @ 21,00 €

MENU 19 @ 19,50 €

MENU 20 @ 25,00 €

Soep
Parelhoenfilet met calvadossus
Groentenkrans
Koffie

Soep
Kipfilet
Groentenkrans
Koffie

Soep
Kalkoenroulade met frambozesaus
Groentenkrans
Koffie

Soep
Kalkoenpavé
Groentenkrans
Koffie

Soep
Kalkoenfilet met napolisaus
Groentenkrans
Koffie

Soep
Kangoeroefilet in sausje v/d chef
Groentenkrans
Koffie

GROENTENKRANS = 4 bijpassende groenten of fruit
Keuze uit aardappelen, puree, frietjes of kroketten
Gratinaardappelen vragen een opleg van 1,00 €
SOEPEN: ajuinsoep, aspergesoep, kampernoeliesoep, boschampignonsoep, kervelsoep,,
ossestaartsoep, pompoensoep, tomatensoep, tomatengroentensoep, groentensoep, kippesoep,
broccolisoep, runds consommé, gevogelteconsommé, waterkerssoep, kalfsroomsoep
Bij bestelling van een menu en voorgerecht is een droog gebak GRATIS voorzien.
Bediening minder dan 30 personen eist een opleg van 75,00 €
Bediening minder dan 50 personen eist een opleg van 50,00 €
Indien gekozen wordt voor bediening in buffetvorm: - 0,50 €/pers

KOUDE BUFETTEN
BUFFET 1 @ 15,00 €

BUFFET 2 @ 12,00 €

BUFFET 3 @ 15,00 €

BUFFET 4 @ 17,00 €

(Vleesbuffet)
Kippewit
Délice de la Sûre met meloen
Natuurham met asperges
Boerpeté v/h huis
Filet d’Anvers
Gevuld eitje
Salami
Variatie groenten en fruit
Koude aardappeltjes, broodje
Sauzen, pastasalades

(Breughelbuffet)
Ardeens gebraad
Ardeense ham
Bacon
Boerepaté
Hoofdvlees
Kalfskop
Filet américain natuur
Gehakt
Bloedworst
Witte pens
Droge worst
Jagersworst
3 soorten kaas
haringfilet
maatjesfilet
groenten en brood

(Kaasbuffet)
Assortiment kazen
Brood en fruit

Gebakken rosbief
Gebakken varkensvlees
Ardeens hesp
Beenham
Natuurham
Boerepaté
Tomaat garnaal
Ei met krab
Variatie groenten en fruit
Koude aardappeltjes, broodje
sauzen, pastasalades

BUFFET 5 @ 17 €

BUFFET 6 @ 19,00 €

BUFFET 8 @ 20,00 €

BUFFET 9 @ 22,50 €

(Kaas- en vleesbuffet)
10 soorten kaas
Vlaamse boerenham
Gandaham
Le Délice de la Sûre
Assortiment brood en fruit

(Vlees- vis buffet)
Kippewit
Gebakken varkensvlees
Gebakken rosbief
Délice de la Sûre met meloen
Natuurham met asperges
Boerepaté
Gerookte zalm
Gerookte heilbot
Tomaat garnaal
Scampi’s
Gepocheerde zalm
Opgevuld eitje
Variatie groenten en fruit
Koude aardappeltjes, broodje
Sauzen en pastasalades

Gebakken rosbief
Gebakken varkensvlees
Beenham
Vlaamse boerenham
Boerepaté
Tomaat garnaal
Ei met krab
Gepacheerde zalm
Kreeftstaartjes
Variatie groenten en fruit
Koude aardappeltjes, broodje
Sauzen, pastasalades

Gebakken rosbief
Gebakken varkensvlees
Vlaamse boerenham
Beenham
Boerepaté
Tomaat garnaal
Ei met krab
Gepocheerde zalm
Kreefstaartjes
Gerookte heilbot
Gerookte zalm
½ gerookte forel
Variatie groenten en fruit
Koude aardappeltjes, broodje
Sauzen en pastasalades

BUFFET 10 @ 23,00 €

(visbuffet)
Gepocheerde zalm
Tomaat garnaal
Tomaat met krab
Gerookte paling
Gerookte heilbot
Gerookte zalm
½ forel
kreeftstaartjes
supplement: ½ kreeft à 9,00 €
Varaitie groenten en fruit
Koude aardappeltjes, broodje
Sauzen en pastasalades

Bediening inbegrepen vanaf 30 personen
Koude aardappelen kunnen vervangen worden door frietjes mits opleg van 1,00 €

DE ‘ECHTE BREUGHEL’
@ 17,50 €
-

(van september tot pasen)

bloedworst
witte pens
boerepaté met uienconfijt
hoofdvlees
droge worsten
beenham
rauwe ham
gehakt
‘scheutel’
gebakken spek
uier
vette darmen

- erwtensoep
- grof brood
-

sla
tomaat
wortelen
komkommer
gekookte eitjes

- zilveruitjes
- augurken
-

cocktail
moster
mayonaise
tartaar
pickles

Vanaf 30 personen

KOUD- EN WARM
BUFFET
@ 27,00€
KOUD:
Gerookte zalm
Gerookte heilbot
Gerookte forel
Gepocheerde zalm
Le Délice de la Sûre met meloen
Boerepaté van het huis
WARM
Stoofpotje
Kalkoenpavé met champignonsaus
Kip peking
Gegrild varkensrugstuk
Peren + peches
GROENTENBUFFET KOUD
Kroketjes
Frieten en brood
Soep: + 2,00 €
Koffie + drooggebak: + 4,50 €
Vanaf 30 personen

BARBECUE
BBQ 1 @ 12,50 €

BBQ-worst of witte pens
Varkensbrochet
Gemarineerde rib

BBQ 2 @ 15,00 €
Kippeboutje
Witte pens
Varkensbrochet
Gemarineerde rib

BBQ 5 @ 19,00 €

Côte à l’os à volonté met
Warme pepersaus en béarnaisesaus

BBQ 6 @ 20,00 €
Ardeens gebraad
Côte à l’os
Lamskroontje

BBQ 7 @ 21,00 €

BBQ 3 @ 15,00 €
Witte pens
BBQ-worst
Ardeens gebraad
Kalkoenbrochet

BBQ 4 @ 18,00 €

Witte pens of chipolata of merguez
Varkensbrochet
Gelarineerde rib
Kippeboutje
Gemarineerde entrecote

Witte pens
Varkensbrochet
Gemarineerde rib
Chateaubriand
Lamskroontje

BBQ 8 @ 21,00 €
Witte pens
BBQ-worst
Ardeens gebraad
Côte à l’os
Lamskroontje

BEENHAM @ 11,50 €
Warme beenham

Voorgerecht vispapillotte + 9,00 €/pers
ANDERE COMBINATIES ZIJN MOGELIJK

Bij alle BBQ’s zijn inbegrepen:
Groentenbuffet,Pastasalades
Pistoletje
Sausjes
Aardappeltjes
Frietjes vragen een opleg van 1,00 €
Warme sauzen (béarnaise en peper) + 1,00 €
Minder dan 30 personen eist een opleg van 75,00 €
Minder dan 50 personen eist een opleg van 50,00 €
Prijzen voor grote groepen:
Per 100 personen extra: - 0,50 €/pers
Voor organisaties waarvan de leden helpen bij bediening wordt de prijs aangepast.

HAPJESBARBECUE
@ 10,95 €
-

spekfakkel
scampi
grillworst
kaasgrillworst
grillworst italiano
ribbetjes (per beentje)
apéro
merguez
chipolata
mini-pensjes (4 varianten)

Minder dan 30 personen eist een opleg van 75,00 €
Minder dan 50 personen eist een opleg van 50,00 €

HUTSEPOT @ 13,00 €
VANAF 1 NOVEMBER TOT EINDE MAART






Hutsepot
Kotelet (spiering) of ardeens
Worst
Ribben
Brood

Minder dan 30 personen eist een opleg van 75,00 €
Minder dan 50 personen eist een opleg van 50,00 €

WINTERBBQ @ 17,00 €
Kipfilet
Chipolata
BBQ-worst
Chateaubriand
Warme peper- en béarnaisesaus
Aardappel in de pel
Warme groenten (kan variëren)
 Bloemkool
 Wortelen
 Boontjes
 Erwtjes
Minder dan 30 personen eist een opleg van 75,00 €
Minder dan 50 personen eist een opleg van 50,00 €

DAGSCHOTELS
@ 12,00 €
Soep met brood
Hoofdschotel naar believen, 2 soorten groentjes,
aardappelen, frietjes of kroketjes
Dessert
Koffie (+ 2,00€)
Keuze uit volgende hoofdschotels:
 Kalkoenpavé
 Kalkoenkarbonade
 Ardeens gebraad
 Kipfilet
 Gyros
 Vol au vent
 Lamskarbonade
enz…
dit alles met bijpassende saus
Dez dagschotels zijn met bediening vanaf 20 personen
Enkel ‘s middags en NIET op zon- en feestdagen

ENGLISH BREAKFAST
@ 12,95 €
-

gebakken spek
gekookt ei
roerei
worstjes
‘baked beanz’
gebakken champignons
gebakken tomaat
‘hash browns’ (aardappelpannekoekjes)
pistoletassortiment
kaas
hesp
salami
confituur
choco

vanaf 50 personen
bediening in buffetvorm

PAELLA
@ 15,95 €
Ter plaatse klaargemaakte paëlla
met o.a.
- calamars
- kippeboutjes
- scampi’s
- chorizo
- mosselen
- chipolata
- merguez
- groentjes
- rijst, …

PASTABUFFET
@ 11,95 €
warm:
- penne arabiata
(pasta, gerookt spek, hesp, gehakt, italiaanse kruiden,
champignons)
- pasta formaggio cremosso
(pasta, romige kaassaus, kip)
koud:
- pastasalade ham
(pasta, vinaigrette, wortelblokjes, hesp)
- Italiaanse pastasalade
(pasta, vinaigrette, pesto, komkommer, tomaat)

À VOLONTé
Stoofvlees met frietjes
Vol au vent met frietjes
Gyros met frietjes

12,95 €
12,95 €
12,95 €

Chateaubriand met groentenbuffet
en frietjes

19,00 €

FRIET à GO GO
* Frietjes à volonté met frikandellen en sauzen
*Frietjes à volonté
met allerlei gefrituurde hapjes en sauzen
- frietjes
- paprikafrietjes
- kaasballetjes
- garnaalballetjes
- bitterballetjes
- frikandelletjes
- kippenuggets
- brochetje
- …
- ketchup
- mayonnaise
- tartaar
- cocktail

5,00 €
9,95 €

