Receptie
In onze verschillende receptieformules worden uw genodigden gedurende 2 uur bediend
met dranken en culinaire hapjes. Een keuze maakt u door één van de onderstaande
drankenformules te combineren met een hapjesvoorstel.

Drankenformules
Voorstel 1: € 8,00 /p
Cava
Sinaasappelsap

Voorstel 2: € 9,00 /p
Cava
Witte wijn
Rode wijn
Sinaasappelsap
Water

Voorstel 3: € 10,00 /p
Cava
Witte wijn
Rode wijn
Sinaasappelsap
Cola, Cola Light
Water
Pils

Hapjesvoorstellen:
Voorstel 1: € 11,40 p.p.
Mozzarella brochetje met pesto en tomaat
Meloenbolletje met gandaham snippers
Lepelhapje met gerookte zalm
Krokantje met brie en honing
Mini kaaspasteitje
Vispasteitje
Hapje vidée
Worstenbroodje

Voorstel 2: € 12,90 p.p.
Glaasje met babytomaatjes en grijze garnalen
Gandaham snippers met meloen
Roggerondje met gerookte kip en brie
Hoorntje met vismousse
Broccolisoepje met kruidenkaas
Scampi met zachte curry
Mini pasteitje met kaas en ham
Bladerdeegrolletje met gerookte Cobourg
Mini gebakje

Voorstel 3: € 12,90 p.p.
Mozzarella brochetje met pesto en tomaat
Zalmrolletje met krab
Slaatje met hartige kip
Courgettesoepje
Scampi in een curry-mangosausje
Mini croque monsieur
Vispasteitje
Worstenbroodje
Mini gebakje

Voorstel 4: € 15,90 p.p.
Glaasje met haring en curry
Carpaccio van rund met parmezaan
Garnaaltjes met cocktailschuim
Mousse van gerookte kip in een hoorntje
Witloof-knolseldersoepje
Bladerdeegrolletje met pesto en ham
Mini pizza
Spiesje van gevogelte
Mini gebakje

Voorstel 5: € 16,90 p.p.
Hoorntje met mousse van eend
Slaatje met grijze garnaaltjes en Rodenbach vinaigrette
Gerookte forelmousse met zalmsnippers
Meloenbolletjes met gandaham snippers
Tasje consommé
Aardappelkubusjes met spekjes, bieslook en zure room
Spiesje van gevogelte
Scampi in een curry-mangosausje
Mini gebakje

Voorstel 6: € 18,90 p.p.
Zakouski van Parmaham en ganzelever
Tonijn-sashimi
Guacamole van grijze garnaaltjes en avocado
Meloenparels met gandaham snippers
Garnalenbisque
Lepelhapje met scampi en mousse van krab
Worstenbroodje
Risotto ai funghi di bosco
Mini gebakje

Algemeen:
Iedere receptie kan aangevuld worden met fingerfood die op de partytafels geplaatst worden:
Chips/nootjes assortiment à € 1,00 /p
Corn Bugles met geitenkaasje en cresson à € 1,30 /p
Rauwe groentjes met dipsausje à € 1,50 /p
Tapas bordje (chorizo, manchego, olijven, ansjovis) à € 2,50 /p
Verlenging van een drankenforfait is mogelijk.
Alle vermelde prijzen zijn:
Inclusief bediening (indien minder dan 45 personen wordt de bediening apart verrekend)
Inclusief gebruik glazen, porselein en bestek
Enkel geldig indien zowel een hapjesvoorstel als een drankenformule gekozen wordt
Exclusief btw

