
FEESTFOLDER
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Retro Caravan: Prijzen zijn excl km vergoeding en excl BTW  Min.
afname (foodcost) is 400 euro. Geen opstartkost.

Renault Estafette: Prijzen zijn excl km vergoeding en excl BTW  Min.
afname (foodcost) is 400 euro. + 100 euro opstartkost. Omwille van
de ouderdom van dit voertuig, is de rijafstand beperkt, dus te
bekijken per aanvraag.

TIP: Feest je in een klein gezelschap, dan combineer je best
formules. Smaken kunnen we aanpassen, evt mits meerprijs.

Feest er iemand mee die vegetarisch is, meld het bij het vastleggen
van het feest, zodat we dit kunnen voorzien.

We gebruiken wegwerp borden & bestek.

Overschot? Geen nood, voorzie verpakking, zodat je de volgende
dag het feest nog eens kan herhalen. 

We blijven ongeveer 2 à 3 uren ter plaatse - is afhankelijk van het
aantal personen en gekozen formule.

     
Formules neem je voor de ganse groep (tenzij voor de kinderen of
vegetariërs). Je kan niet voor 5 personen de vlaamse feestmenu
nemen, voor 5 personen de ambachtelijke kroketten, en voor 5
personen kibbeling.



FEESTMENU VOLWASSENE

VLAAMSE FEESTMENU

We serveren eerst een soep (tomatensoep met balletjes), en daarna 
videe met friet. Als dessert bakken we een pannenkoek met suiker.

€ 22 

pp

We starten eerst met een proeversbordje met 3 tapaskroketjes OF soep.

Daarna serveren we 4 ambachtelijke kroketten met sla, dressing & brood: kaaskroket, 
kroket met zongedroogde tomaten, kaaskroket met serranoham, Surf 'n Turf kroket

 * Vanaf 50 personen voorzien we een volledig saladebuffet: sla, tomaten, couscous, koude pesto-pastasla, geraspte
wortelen, komkommer, sausjes, brood)

Als dessert, voorzien we 3 desserts pp (potjes van 100 ml): huisgemaakte chocomousse, rijstpap en
speculaasmousse.

€ 24

pp

Voor de kinderen serveren we een portie friet met een snack (vooraf kiezen:
kaaskroket, curryworst, kippennuggets). 
Als dessert bakken we een pannenkoek met suiker of siroop.

FEESTMENU KINDEREN € 10

pp

KROKETTEN & DESSERTS

Tijdens 2, 5 uren, serveren we kroketten à volonté: 
kaaskroket, kroket met zongedroogde tomaten, kaaskroket met serranoham, 
Surf 'n Turf kroket

 * Vanaf 30 personen voorzien we een volledig saladebuffet: sla, tomaten, couscous, koude pesto-pastasla, geraspte
wortelen, komkommer, brood)

Als dessert, voorzien we 3 desserts pp (potjes van 100 ml): huisgemaakte chocomousse, rijstpap en
speculaasmousse.

€ 32

pp



We serveren 3 tapaskroketjes op 1 bordje met sla, 
brood & dressing (kaas, zongedroogde tomaten, serranoham)

PROEVERSBORDJE
€ 5

pp

We serveren 2 kroketten op 1 bordje met sla, brood & dressing:
1 kaaskroket & 1 kroket met zongedroogde tomaten (of kaaskroket met
serranoham) (OF tijdens het aspergeseizoen: aspergekroket)
Variant:
1 kaaskroket + 1 garnaalkroket € 8
1 garnaalkroket + 1 Frutti di Mare kroket € 9

2 AMBACHTELIJKE KROKETTEN
 VB LATE NIGHT SNACK

PER PORTIE 
(ZO KAN JE ZELF EEN MENU SAMENSTELLEN)

€ 7

pp

3 AMBACHTELIJKE KROKETTEN
€

10,50

ppWe serveren 3 kroketten op 1 bordje met sla, brood & dressing:
1 kaaskroket & 1 kroket met zongedroogde tomaten & 1 kaaskroket
met serranoham

SOEP €4, 50 PP

HUISGEMAAKTE VIDEE & FRIT € 14

CALAMARES MET VERSE TARTAAR € 6

KIBBELING MET VERSE TARTAAR € 7

FISH & CHIPS MET VERSE TARTAAR € 15

HUISGEMAAKTE BURGER € 6 

Aspergesoep (seizoen) of tomatensoep met balletjes

Gourmet burger met tomaat, sla, gebakken ui, saus naar keuze

Veggie burger kan ook voorzien worden



DESSERTENBUFFET € 6,50

pp

Een heerlijke Brusselse wafel in de vorm van een frietje,
afgewerkt met bloemsuiker en/of chocoladesaus
geserveerd.
Het kan bijna niet Belgischer: wafels, frietjes en chocolade.
Prijs is voor een minimum van 50 personen. Ben je met
minder personen, informeer dan even naar de prijs pp.

WAFELFRIETJES

We voorzien 3 desserts pp (potjes van 100 ml): huisgemaakte chocomousse, rijstpap en
speculaasmousse.
Deze formule kan je ook bestellen om af te halen. Evt huur je een koelvitrine erbij € 25
voor een dag.

Wens je maar 1 dessert te nemen pp, dan is het € 2,50 pp)

€ 4,50 

pp

PANNENKOEKEN
Vb 3 uren à volonté - vanaf 50 personen € 8,50 pp
We voorzien bloemsuiker, witte suiker, kandijsiroop, cassonadesuiker, chocoladesaus, slagroom,
seizoensfruit

JE FEEST IS NIET COMPLEET ZONDER EEN LEKKER DESSERT



BUBBELS - RECEPTIE VOOR 50 À 60 PERSONEN

Tijdens 2 uren schenken we 20 flessen bubbels. Dus 120 glazen.
Daarnaast schenken we 2 liter verse sinaasappelsap.
Incl. staantafels waar we nootjes en olijven klaarzetten.
Extra flessen worden aangerekend aan € 20 per fles.

We serveren Touraine Demi-Sec Méthode Traditionnelle - Vivino score 4.4! 'Onze' bubbels
serveren we zelf sinds ons huwelijk in 2002 in de Loire streek. 

Wil je een receptie voor een ander aantal mensen, vraag me even de mogelijkheden.

Je kan de receptie ook uitbreiden met de tapaskroketten vb.

€ 480 


