Catering formules
Prijzen incl BTW, per persoon, en vanaf 20 personen. Locatie in overleg, tenzij anders vermeld

ONTBIJT
Start vanaf 9u mogelijk - duur 60 min - buffetvorm
€ 8.25

Ontbijt standaard
2 boterkoeken, botertje
koffie (2x), thee, warme chocomelk

€ 14

Ontbijt special
Assortiment broodjes: pistolets, boterkoeken, croissants
Botertje, confituurtjes, choco
Beleg: kaas, ham, salami
Koffie (2x), thee, warme chocomelk

RECEPTIE
60 min:
90 min:

€ 9,75
€ 15.25

60 min:
90 min:
Hapjes: loempia, scampi fritti, kippenboutje, soepje, lepel met garnaaltjes, toast met
zalmmousse
Bordjes met rauwkost en versnaperingen op de tafels
Sandwiches met assortiment beleg (kaas, hesp, krabsalade, vissalade, americain)
cava, witte/rode wijn, water, fruitsap, pils (er wordt ook rondgegaan met drank)

€ 18,60
€ 28,90

Receptie standaard
Hapjes: loempia, scampi fritti, witloof met garnaaltjes
Bordjes met apero-koekjes op de tafels
witte/rode wijn, water, fruitsap, pils (er wordt ook rondgegaan met drank)
Receptie luxe

VOORGERECHTEN
Aparte voorgerechten
Soep van de dag met brood
Slaatje van rauwkost
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€ 3,30
€ 4,50
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LUNCHVOUCHER FORMULE
Enkel verkrijgbaar in self-service formule. Indien u bediening aan tafel wenst, gelieve contact op te
nemen.
Voucher formule
keuze uit 1 gerecht, beschikbaar in het SeaSide restaurant:

€ 10,50

Via self-service lijn:
spaghetti bolognaise,
+ 1 softdrink
koninginnehapje,
Vlaamse stoverij,
balletjes in tomatensaus,
visfilet
+ frietjes, sausje naar keuze
+ 1 softdrink

MENU’S
Menu 1
Tomatensoep met balletjes
Gebakken kipfilet met archiducsaus, gemengde sla, krielaardappelen
Chocolademousse met slagroom

€ 17,25

Menu 2
Aspergehoorntje met garnituur
Kalkoenrollade met champignonsaus, gemengde sla, pommes duchesse
Nordic roomijs

€ 18,25

Menu 3
Aperitief: cava, fruitsap
Aspergehoorntje met garnituur
Kalkoenrollade met champignonsaus, gemengde sla, pommes duchesse
Gebak (biscuit) met koffie (2x)
Pils, frisdranken, glas wijn wit/rood

€ 27.00

Menu 4
Aperitief: cava, fruitsap
Brugse pikanterie op een bedje van gemengde sla
Varkensgebraad op Brugse wijze, met jagersaus, warme groentjes en kroketjes
Gebak (biscuit) met koffie (2x)
Pils, frisdranken, glas wijn wit/rood

€ 29.00

Menu 5
Aperitief: cava, fruitsap
Rauwe ham met meloen OF gerookte zalm in z’n garnituur
Gebakken biefstuk met champignon- of pepersaus, gemengde sla en kroketjes
Appeltaart met slagroom met koffie (2x)
pils, frisdranken, glas wijn wit/rood

€ 32,50
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Barbecue buffet
vanaf 80 personen, duur 90 min

volwassene (12+):
€ 31
kind (-12): € 24,25

Aperitief: cava, fruitsap
Chipolata, braadworst, varkensribbetje, kippenbout, rundsbrochette
Pastasalades, tomaten, wortelen, aardappelsalade, brood
Mayonaise, ketchup, cocktailsaus
Chocomousse
Open bar tijdens menu: pils, frisdranken, glas wijn wit/rood
Koud buffet
vanaf 50 personen, duur 90 min

volwassene (12+): € 31,25
kind (-12): € 22,50

Tomaat gevuld met garnaaltjes
Gerookte zalm en heilbot
Zalmnootje op z’n mooist
Terrine van heilbot
Grote garnalen
Gemarineerde makreel
Parmaham met meloen
Duo van paté
Varkensgebraad
Gevuld gegarneerd eitje
Kippenboutje
Gemengde sla, tomaten, komkommer, geraspte wortelen, groene boontjes, rijstsalade,
aardappelsalade
Mayonaise, ketchup, cocktailsaus

KIDS MENU’S (tot 12 jaar)
Frikandel met frietjes

€ 4,00

Chicken nuggets met frietjes

€ 5,00

Hamburger met frietjes

€ 6.00

DESSERTS
Pannenkoeken
Pannenkoeken met suiker, confituur, boter en choco
Koffie (2x), thee, chocomelk, Fristi, frisdrank, water

€ 7.00

Taart – gebak
Taart: biscuit (optie personaliseren), fruittaart, appeltaart
Koffie (2x), thee, (warme) chocomelk, Fristi, frisdrank, water

€ 7,25

Dessert buffet
Pannenkoeken, assortiment taarten, chocomousse,
Koffie (2x), thee, (warme) chocomelk, Fristi, frisdrank, water

€ 11.00
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Aparte desserts
Roomijs
Chocolademousse

€3
€ 3,50

DRANKEN
1 drankje 25 cl (frisdranken, waters, koffie, thee, pils)
Forfait open bar (tijdens de menu’s)
Aperitief: cava, fruitsap
Frisdranken, pils, glas wijn wit/rood, koffie, thee
Aperitief
cava, fruitsap en versnaperingen

€ 2,20 per drankje
€ 10,25 pp/u

€ 4 pp

SINTERKLAASFEESTJE
Formule pannenkoeken
Pannenkoeken met suiker, confituurtjes, boter, choco
Clementines / mandarijntjes
Sinterklaaskoek
Koffie (x2), thee, (warme) chocomelk, Fristi
Formule boterkoeken
Assortiment croissant, lange suisse, chocoladekoek, droge koek
Boter, confituurtjes
Sinterklaaskoek
Koffie (x2), thee, warme chocomelk, Fristi
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