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  Babyborrelbuffet 

 20 - 50 personen: 16€/persoon 

+50 personen: 15€/persoon 

 

Assortiment van klassieke & luxe broodjes 

3 rijkelijk belegde mini broodjes per persoon. Assortiment van verschillende 
soorten broodjes verdeeld onder vlees, vis en vegetarisch met bijhorende 
garnituur. Zoals bijvoorbeeld: kaas, hesp, pesto parmaham, kruidenkaas 

gerookte zalm, krabsla, eiersla,… 

Desserts 

Assortiment van minstens 4 verschillende soorten desserts met onder andere: 

• Huisbereide chocolademousse  

• Italiaanse tiramisu  

• Passievruchtmousse met rode vruchten crumble 

• Verschillende seizoensgebonden desserts 

Taart & gebak 

Een uitgebreid aanbod van verschillende heerlijke taarten en gebakjes. 

 
Soep  

 

Toscaanse tomatenroomsoep 
Seizoenssoep 
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  Italiaans koud en warm buffetje 

20 - 50 personen: 15€/persoon 

+50 personen: 14€/persoon 

Koud 

5 soorten Italiaanse charcuterie 
3 soorten kazen 

 
Kippenvleugels en gehaktballetjes 
Tomaat mozzarella 
Bruchetta’s  
 

Zuiderse olijven en zongedroogde tomaten 
Tapenade en looksaus 
Aangepast brood 

Warm 

Keuze uit 2 soorten pasta: 

• Pasta scampi diabolique  

• Lasagne bolognaise 

• Licht pittige penne arrabiata  

• Pasta champignon pancetta parmezaan 

• Pasta carbonara  

• Ravioli met bospaddenstoelensaus en truffel (+1€ pp)  

• Pasta pesto met kip en kerstomaat 

• Cannelloni ricotta spinazie  

• Macaroni kaas en hesp 

Inclusief parmezaanse kaas en mini broodjes. 
 

Optioneel supplement 

Dessertbuffetje met een assortiment van verschillende dessertpotjes en 
taarten. 

+5€/persoon 
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  Voorwaarden 

• Vermelde prijzen zijn inclusief btw. 

• Bestellen is mogelijk vanaf 20 personen. 

• Buffetten onder de 30 personen dienen afgehaald te worden. 

• Levering is mogelijk vanaf 30 personen voor 30€ extra binnen de 10km, 
erbuiten +1,50€/km. 

• Levering is gratis vanaf 100 personen binnen de 10km, erbuiten 

+1,50€/km. 

• Inbegrepen in de levering is het opzetten van het buffet. 

• De buffettafels met tafellakens dienen voorzien te worden door de klant.  

• Het definitieve aantal personen dient uiterlijk 1 week vooraf doorgegeven 
te worden. 

• Geleverde buffetten zonder personeel van ons dienen voor het volgende 

weekend proper teruggebracht te worden tijdens onze openingsuren. 

• Kinderen (tot 12 jaar) aan de helft van de prijs. 

• Voor allergenen (gluten, lactose,…) vragen we een toeslag van 25% per 
persoon. 

• Deze buffetten zijn geen volwaardige maaltijden, maar ideaal om 

namiddag wat eten aan te bieden. 

 

 

  Bediening & garçons (optioneel) 

Bediening is mogelijk aan 30€/uur. Zeker bij het Italiaans koud en warm 
buffetje is bediening aangeraden. Deze persoon kan het buffet opzetten en 
bijvullen, helpen uitscheppen achter het buffet en achteraf ons materiaal 

opruimen en terug meenemen. 
 
Garçons zijn mogelijk aan 35€/uur. Zij kunnen instaan voor het schenken van 
dranken, afruimen en afwassen van de glazen. 


