
 
 
 
 

 

    
 

Gelieve hierna een uittreksel te vinden van onze prijslijst voor levering van broodjes, koude schotels en 
desserten. 

1. Broodjes 
 

Onze belegde broodjes : 
Stokbrood van 25 cm. met sla en tomaten – andere broodsoorten en beleg te verkrijgen op aanvraag 
 Bereide Filet Américain 
 Gekookte ham 
 Tomaat mozzarella 
 Kippenfilet 
 Brie 
 Half-oude Kaas     € 3,45 /Stuk  
 
 Krabsla 
 Tonijnsla 
 Salade van Grijze en Roze Garnalen  
 Kipcurrysla 
 Vleessalade 
 Ardeense Ham     € 4,35 /Stuk  
 
Broodjesbuffet : (Presentatie op diverse schotels – versneden op ongeveer 12 cm) 
     
Klassiek (5 stuks per persoon)    € 9,15 per persoon 
We stellen U een uitgebreid broodjesassortiment voor met verschillende soorten broodjes (Stokbrood, 
Multigranen, Ciabatta, Sandwich, ...) en volgende ingrediënten: gerookte ham, Kaas (meerdere soorten), 
Krabsla, Tonijnsla, Salami, Kippenfilet, Tomaat mozzarella, e.a.) allen met diverse cruditeiten. 
Aangevuld met verrassingsbroden in de vorm van een dier en gevuld met mini-sandwiches met gerookte 
vissoorten, fijne charcuterie en kaas. 
 
New Style  (minimum 25 personen – 4 stuks per persoon)  € 10,25 per persoon 
In dit Broodjesbuffet vindt U een aantal nieuwe en gedurfde creaties met o.a. pittabroodjes met 
Varkensémincé met 2 Mosterdsaus of Salade van Kip, Wraps met Kalkoenfilet en maïs of met Mexicaanse 
Tonijnsalade met fijne boontjes, Wrap met Kruidenkaas en geraspte Wortelen, Amerikaanse 
Brooddriehoekjes Club kaas en ham, Meergranenbroodjes met salade van Garnaaltjesmix of Gerookte 
Zalm, Bagnat van Tomaat/mozzarella, Pompoenbroodjes met Tzatziki en Komkommer, 
Zuurdesembroodje met Humus, Stokbroodjes wit en grijs met divers beleg. Altijd met aangepaste 
groentjes. 
 
Luxe  (minimum 20 personen – 4 stuks per persoon)  € 10,95 per persoon  
Dit nieuwe buffet is samengesteld met de nieuwste voltreffers op de markt van afhaalbroodjes : Barra 
Gallega belegd met Philadelphia, olijven, radijsjes en spinazie of Sneetjes Geitenkaas, gegrilde paprika’s, 
courgettes et Rucola, Bagnat Prokorn met Rosbief, geraspte wortelen, mosterd en jonge uitjes of 
Mortadella, rode paprika’s en ajuin, Kruidenbrood met Salade Niçoise of met Kaasomelet, Foccacia met 
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Carpaccio van Rundsvlees, Rucola en Parmezaan of Gravad Lax van Zalm, trostomaatjes, tuinkers en 
pestovinaigrette, Bagels met Sneetjes gebraden Kip, Rucola, jonge uitjes en Koriander of Vleesbrood, 
Tzatziki en Komijn, Tijgerpistolet met Makreel, rode paprika’s, mesclun en Shizo of Mozzarella en 
Gerookte Ham, Rucola, tomaten en zwarte peper, Hamburger bun met Bacon, eitjes, tomaten en Iceberg 
met een mayonaise met fijne kruiden of Gruyère, Salami, pesto verde en Rucola. 
 
Onze verrassingsbroden : 
Per productsoort voorzien wij een selectie uit volgend assortiment: met 7 verschillende ingrediënten, 
zonder verdere garnituur van sla of dergelijke 
 
Verrassingsbroden met fijne charcuterie & kaas :    € 86,65  
Verrassingsbrood in de vorm van een dier en gevuld met 50 mini sandwiches.  
Lijst der garnituren: Vleessalade - Ardeense ham - Salami - Pastei - Halfoude Gouda - Maredsous met fijne 
kruiden – Kip Curry - … 
 
Verrassingsbroden met vis, fijne charcuterie & kaas :   € 94,10 
Zelfde samenstelling en voorstelling als hierboven, plus: Gerookte zalm - Gerookte heilbot - Krabsla -
Tonijnsalade - Salade van grijze & roze garnalen… 
 
Boerenbrood met mini piccolo’s :     € 75,00 of € 80,85 
Groot boerenbrood met een assortiment van 30 mini piccolo’s met granen. 
Zelfde samenstelling als de verrassingsbroden maar extra afgewerkt met sla en/of groentjes. 

 
Open gegarneerde sandwiches : 
   Reductie sandwiches    € 2,15 per stuk 
   Sandwiches 12 cm.   € 2,70 per stuk   
 
Gerookte zalm - Gerookte heilbot - Salade van grijze garnalen - Krabsla - Tonijnmousse met perziken - 
Mousse van gerookte Forel – Gerookte ham - Salami - Maredsous met fijne kruiden - Plattekaas - 
Halfoude Gouda - Cheddar 
 
 

2. Koude schotels 
 
Onze koude schotels : 
Engelse schotel + pistolet   €  9,80 
Zalmfilet met garnituur + pistolet  € 12,30 
Tomaat garnaal (grijze en roze) + pistolet € 14,75 
Noorse schotel + pistolet   € 14,10 
Gemengd slaatje met Konijnstukjes  € 13,15 
Gemengd slaatje met Gouda   €  8,90 
Salade Niçoise    €  9,70 
 
Onze koude schotels “standaard” + salades : € 15,40  
 
KOUDE SCHOTEL 1   KOUDE SCHOTEL 2 
Gebakken kippenbout     Belgische gerookte ham met verse vruchten 
Paté van de Chef    Ronde van salami 
Perziken met tonijn     Gerookte Schotse zalm 
Gerookte Forelfilet     Mosselen in tartaar 
Luikse pens                      Vissalade 



KOUDE SCHOTEL 3 (+ € 1,45)  KOUDE SCHOTEL 4 (+ € 1,45) 
Hespenrolletjes met asperges    Roastbeef 
Waaier van varkensgebraad    Kip op Hawaïaanse wijze 
Komkommers met krab    Gevulde eieren 
Tomaat garnaal  Zalm in “Belle-vue”  
Knorhaanfilet   Zeetongfilet    
 
KOUDE SCHOTEL 5 (+ € 1,70)  KOUDE SCHOTEL 6 
Gedroogd bergvlees    Assortiment van 4 Belgische en/of 
Korstpastei     Franse kazen 
Waterval van scampi    + charcuterie (keuze van de Chef) 
Terrine van knorhaan en prei   + Gedroogde vruchten 
Gerookte makreelfilet 
 
+ Assortiment van gemengde salades en groenten (vanaf 15 personen worden de salades geleverd in de 
vorm van een saladbar)  
+ Sauzen in individuele porties 
+ Brood en boter 
 
Onze koude schotels “luxe” + salad bar : € 18,80 
Op hetzelfde bord een combinatie van volgende ingrediënten : 
 
Vis :  Zalmfilet in “Belle-vue” 
  Gerookte Schotse zalm 
  Knorhaanfilet 
  Tongfilet 
  Tomaat met grijze garnalen 
 
Vlees :   Ardense Gerookte ham 
  Terrine van de Chef 
  Beenham 
  Wit van gevogelte met paprika 
  Kaas van de dag 
 
+ Assortiment van gemengde salades en groenten (vanaf 15 personen kunnen de salades geleverd worden 
in de vorm van een saladbar)  
+ Sauzen in individuele porties 
+ Brood en boter  
 

3. Desserten 
 
Dessert van de Chef :     € 3,40 per persoon 
Taarten, Mousse, Fruitsla, Bavarois,… 
 
Desserten “luxe” :    € 6,70 per persoon 
Aardbeien met peper & anijs 
Bavarois met vanille en een speculaas saus 
Yoghurtbavarois op een spiegel van kiwi coulis 
Krokantje van 2 chocolades op een spiegel van pistache 
Mille-feuilles met aardbeien 
Heerlijkheid van chocolade en kastanjes op een rode vruchtencoulis 



Schuimgebak met mascarpone en rode vruchten 
Perentaartje vergezeld door een Engelse room met Single Malt Whisky 
Lekkerbekjesbord (+ € 1,70) 
Andere desserten op aanvraag en volgens het seizoen 
 
 

4. Hapjes 

 
Koude Hapjes:    € 1,15 per stuk 
Op wegwerpschotel met deksel 
 
* Onze aperitiefhapjes : Geparfumeerde geitenkaasballetjes – Met krab gevuld soesje – Gerookte zalm op 
zuurdesembrood – Bruin Canapé-tje  van Maredsous en ham – Foccacia met carpaccio van rundvlees – 
Ciabatta met Roquefort & noten – Vierkant Witje met Mozzarella, Ardeense Ham en Pesto,… 
* Onze gebakjes: Verse kruidenkaas en Ardeense ham - Garnalen - Tarama - Kip met Guacamole.  
* Gevulde Bagels : diverse smaken 
 
Alle vermelde prijzen zijn exclusief Transportkosten en BTW 6 % (levering voedsel) 
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