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BARBECUE   

 
MIXED GRILL (onze topper)     € 20,00 /pers. 
 
Een Mix van oa. BBQworst, kipfilet, saté, salsaburger, spareribs, chipolatta, 
scampibrochette, gekruid spek, biefstuk, kippendrumstick… (totaal van min 4 
stuks pp) incl gebakken kriel aardappeltjes 
Afhankelijk van het seizoen en het aanbod kan de samenstelling van het BBQ 
pakket variëren. 
 
LAZY SUNDAY BBQ      € 24,00 /pers. 
 
varkensbrochette, scampibrochette, gemarineerde biefstuk, vispapillotte 
 
 
LUXE BBQ        € 29,00 /pers. 
 
Sint Jacobsvrucht met gedroogde italiaanse ham, mixedgrill brochette (oa. 
Merguez, rund, spek, kalkoen,..) Lamskroontje, Tagliata (entrecote). 
 
 
BUDGET MIXED GRILL   (vanaf min 40 pers)   € 16,00 /pers. 
 
Een Mix van oa. BBQworst, kipfilet, saté, hamburger, chipolatta,  merguez, 
gekruid spek, kippendrumstick … (totaal van min 3 stuks pp) 
Tomaat, komkommer, aardappelsalade, pasta salade, gemengde sla, mayonaise, 
cocktailsaus, ketchup, broodjes en botertjes. 
Afhankelijk van het seizoen en het aanbod kan de samenstelling van het BBQ 
pakket variëren. 
 
BARBECUE EXTRA’S  (vanaf  minimum 10 personen) 
 
Gegrilde warme groentjes      €   3,00 /pers. 
Ratatouille          €   2,50 /pers. 
Vispapillotte (3 soorten vis)      €   5,00 /pers. 
Warme sauzen (champignon, peper, pikant, curry,…)  €   8,00 /liter 

Hoe werken wij?  
In onze pakketten zijn een groentebuffet, sausjes en broodjes  inbegrepen.  
Vanaf 20 personen komen wij bij u bakken. 
Wij komen ongeveer een uurtje voor u aan tafel wil gaan ter plaatse. Terwijl 
onze kolen op temperatuur komen zetten wij het buffet klaar. Als de kolen 
mooi wit zien, bakken we het vlees dat daarna op het buffet in 
warmhoudbakken word bewaard. 
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KOUD BUFFET (vanaf 10 personen) 
 
STANDAARD KOUD BUFFET    €  19,00 /pers. 
 
Trostomaat met garnaal, geroosterd kippenbilletje, meloen met gedroogde hesp, 
gevuld eitje, kip slaatje , huisbereide zalm, groentebuffetje, aardappelsalade, 
zuiderse pastasalade, sausjes, broodjes. 
 
RETRO BUFFET       € 21,00 /pers. 
 
Tomaat met Noordzee garnaal, geroosterd kippenbilletje, gevuld eitje, halve perzik 
met tonijn, gebraad, roze garnalen cocktail, huisbereide zalm, ham rolletje met 
asperges (vers tijdens het seizoen), groentebuffetje, aardappelsalade, sausjes, 
broodjes. 
 
VISSERSBUFFET      € 25,00 /pers. 
 
Trostomaat met Noordzee garnalen, vissalade, haring in zachte curry, gerookte 
visplank, gamba's met looksausje, scampi slaatje , huisbereide zalm, zeevruchten 
cocktail, groentebuffetje, aardappelsalade, zuiderse pastasalade, sausjes, 
broodjes. 
 
KOUD BUFFET “DE LUXE”     € 26,00 pers. 
 
Trostomaat met Noordzee garnaal, scampi-kip salade, traaggegaard gebraad,  
meloen met gedroogde hesp, gerookte visplank, huisbereide zalm, 
rundscarpaccio, haring in zachte curry, kaasplankje, groentebuffetje, 
aardappelsalade, zuiderse pastasalade, sausjes, broodjes. 
 
BUDGET KOUD BUFFET (vanaf 40 personen)  € 17,00 /pers. 
 
Gevuld eitje, kippenbilletje, roze garnalen cocktail, huisbereide zalm, halve perzik 
met tonijn, aardappelsalade, tomaten, komkommer, geraspte wortelen,  
seizoensgroenteslaatje, gemengde sla, mayonaise, cocktailsaus, tartaar, broodjes 
en botertjes. 
 
 
KOUD BUFFET EXTRA’s 
 
Gravadlax        €    5,00 /pers. 
Paling in het groen       €  36,00 /kg. 
Runds carpaccio       €    4,00 /pers. 
Halve babykreeft       €  14,00 /pers 
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BREUGHEL BUFFET  (vanaf 10 personen) 
 
STANDAARD BREUGHEL BUFFET    € 20,00 /pers. 
 
Witte en zwarte pens met appelmoes, paté met uienconfituur, boerenkop met 
mosterd, platte kaas met radijsjes, frikadellen met kriekskes, gemarineerd 
ovenspek, kippenboutjes, boerenomelet , groentebuffetje, broodjes en rijstpap 
 
BREUGHEL BUFFET “ROYALE”     € 24,00 /pers. 
 
Witte en zwarte pens met appelmoes, paté met uienconfituur, boerenkop met 
mosterd, platte kaas met radijsjes, frikadellen met kriekskes, huisbereide 
vissalade, tijgergarnalen in looksaus, gemarineerd ovenspek, kippenboutjes, 
boerenomelet , groentebuffetje, broodjes, rijstpap en kaasbuffetje 
 
BREUGHEL BUFFET “DE LUXE”     € 28,00 /pers. 
 
Witte en zwarte pens met appelmoes, paté met uienconfituur, boeren kop met 
mosterd, platte kaas met radijsjes, frikadellen met kriekskes, gerookte visplank, 
droge worstjes, huisbereide vissalade, tijgergarnalen in looksaus, zacht gegaard 
varkensruggetjes, gemarineerd ovenspek, kippenboutjes, boerenomelet , 
groentebuffetje, broodjes, rijstpap en kaasbuffetje. 
 

 
 

KAASSCHOTEL (vanaf 8 personen) 
 
een mooi assortiment Belgische en Franse kazen met vers-, gedroogd fruit en 
noten mengeling. 
 
Maaltijd : +/-  280 gr pp      € 14,00 /pers. 
Dessert:    +/- 150 gr pp      € 12,00 /pers. 
Begeleidend broodjesbuffet:     €   4.00 /pers. 
 
SOEPEN 
 
Dagsoep (tomaat, wortel, courgette, bloemkool, ….)  €   3,00 / liter. 
Garnalen bisque       €   8,00 / liter 
Kreeftensoep        € 10,00 / liter 
Bouillabaise        € 12,00 / pers. 
Witlofsoepje met grijze garnaaltjes    €   4,50 / liter 
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KOUD - WARM BUFFET (vanaf 10 personen) 
 
STANDAARD KOUD - WARM BUFFET   € 21,00 /pers. 
 
Koud: Huisbereide zalm, zuiderse pasta met scampi, tomaat met garnaal 
Warm: Visserspotje, vlaamse karbonaden, vol au vent gebakken aardappeltjes, 
puree. Broodjes, sausjes en groentebuffetje 
 
RETRO KOUD - WARM BUFFET     € 22,00 /pers. 
 
Koud: Huisbereide zalm, perzik gevuld met tonijn, tomaat met garnaaltjes, roze 
garnalen cocktail, balletjes met kriekjes 
Warm: Tong in madeirasaus, vol au vent, stoofvlees en puree aardappeltjes 
Gebakken krieltjes, broodjes, sausjes en groentebuffetje 
 

ZUIDERS KOUD - WARM BUFFET    € 25,00 /pers. 
 
Koud: Salade Caprese (tomaat mozzarella), rundscarpaccio met raketsla en 
parmezaan, Griekse salade, huisbereide tortilla,  
Warm:  Paëlla, pasta met zeevruchtjes in basilicumroomsausje,  albondigas 
(pikante balletjes in tomatensaus), patatas bravas. 
Broodjes, sausje en groentebuffetje. 
 

KOUD - WARM BUFFET “DE WERELD ROND”  € 26,00 /pers. 
 
Koud: Zuiderse pasta uit Italie, Libanese tabouleh, Griekse salade, Belgische 
boerenomelet  
Warm:  Spaanse paëlla, Thaise kip in rode curry met noedels, Chinese nasi 
goreng met scampi, Mexicaanse chili con carne 
Broodjes, sausje en groentebuffetje. 
 
KOUD - WARM BUFFET “T ZILTE GENOEGEN”  € 29,00 /pers. 
 
Koud: Tomaat met grijze garnaaltjes, slaatje van scampi en kip, huisbereide zalm, 
rundscarpaccio. 
Warm:  Vispannetje ‘t Zilte Genoegen”, rundsvlees Thai green curry, 
varkenshaasje met gegrilde groentjes, Toscaanse kippenblokjes, gebakken rijst,  
gebakken krieltjes, puree. 
Broodjes, sausje en groentebuffetje. 
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TRAITEUR GERECHTEN (vanaf 10 personen) 
 
KOUD 
 
Gerookte eendenborst met mango     €   8,00 /pers. 
Zuiders pastasalade met scampi      €   9,00 /kg 
Slaatjes met scampi en kip       €   6,00 /pers. 
Huisbereide verse zalm “belle vue”     €   7,50 /pers. 
Runds carpaccio, rucola en parmezaan     €   8,00 /pers. 
Meloen met gedroogde Italiaanse ham     €   6,00 /pers. 
Tomaat met grijze garnaaltjes (2 stuks)     € 10,00 /pers. 
Cocktail van  zeevruchtjes        €   8,00 /pers. 
Halve kreeft “belle vue”              € 22,00 /pers 
Seizoens paté met uienconfijt      €   6,80 /pers. 
Gerookte visschotel        € 12,00 /pers. 
 
WARM 
 
Scampi look room HG       €     8,00 /pers. 
Scampi in kreeftensausje  HG      €     9,00 /pers. 
Paëlla           €   12,00 /pers. 
Kippenblokjes in curryroom       €   16,00 /kg 
Kippenblokjes Thai green curry      €   16,00 /kg 
Varkensblokjes Thai red curry      €   16,00 /kg 
Vispannetje “’t Ziltegenoegen”      €   24,00 /kg 
Zalmfilet “ Veggie & More”       €   24,00 /kg 
Varkenshaasje in mosterdsausje      €   21,00 /kg 
Tong in Madeira saus        €   21,00 /kg 
Vol au vent         €   14,00 /kg 
Stoofvlees         €   14,00 /kg 
Hongaarse Goulash        €   17,00 /kg 
Spaghettisaus         €   12,00 /kg 
Gebakken krielaardappeltjes      €     9,00 /kg 
Gebakken rijst          €     9,00 /kg 
Paling in ‘t groen        €   36,00 /kg 
Balletjes in tomatensaus       €   12,00 /kg 
Gentse Waterzooi        €   14,00 /kg 
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BROODJES 
 
MINI RECEPTIE BROODJES  vanaf 10 personen 
 
• Mini luxe belegde broodjes en sandwiches: Een mengeling van 

verschillende soorten broodjes en mini sandwiches, belegd met onze 
toppers van oa. Brie en honing, gerookte zalm en kruidenkaas, gedroogde 
ham en rucola, tomaat, mozzarella en pesto, forel en appel, witloof en ham, 
kaas en sla, enz…      € 1,50 / stuk  
   

• Mini klassiek belegde broodjes en sandwiches: Een mengeling van 
verschillende soorten broodjes en mini sandwiches, belegd met onze 
klassiekers van oa. Préparé, kip curry, bouilliesalade, vleessalade, 
krabsalade, tonijnsalade, salami, hesp, kaas, gedroogde Italiaanse ham, 
enz…        € 1,20 / stuk  

 
 
 

        

GROTE BROODJES  (MAALTIJD)  vanaf 10 personen 
 
• Luxe belegde broodjes en sandwiches: Een mengeling van verschillende 

soorten broodjes, belegd met onze toppers van oa. Brie en honing, gerookte 
zalm en kruidenkaas, gedroogde ham en rucola, tomaat, mozzarella en 
pesto, forel en appel, witloof en ham, kaas en sla, enz… € 2,50 / stuk 
    

• Klassiek belegde broodjes en sandwiches: Een mengeling van verschillende 
soorten broodjes, belegd met onze klassiekers van oa. Préparé, kip curry, 
bouilliesalade, vleessalade, krabsalade, tonijnsalade, salami, hesp, kaas, 
gedroogde Italiaanse ham, enz…     € 2,00 / stuk  

 
 
 
 
 
 
 

KOFFIEKOEKEN  vanaf 10 personen 
 
Mini koffiekoekjes         € 0,70 / stuk 
Koffiekoek groot        € 1,20 / stuk 

Aantallen en variaties. 
Voor een receptie moet u rekenen op een 3 tal broodjes per persoon 
Voor een volle maaltijd moet u rekenen op +/- 6 à 7 broodjes per persoon 
Wenst u open belegde broodjes dan komt er een suplement van € 0,30 / stuk bij. 

Aantallen en variaties. 
Deze broodjes omvatten oa piccolo, meergranen, keizer, …  
De afmetingen zijn ongeveer de grootte van 1/4 stokbrood. 
Voor een volledige maaltijd moet u rekenen op 2 à 3 broodjes per persoon. 
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APERITIEF 
 

 
KOUDE HAPJES        € 1,50 / stuk 
 
Gerookte eendenborst met mango      
Zuiderse groentjes met scampi       
Rode biet met gerookte paling        
Guacamole met kip      
Runds carpaccio, rucola en parmezaan      
Meloen met gedroogde Italiaanse ham      
Tomaatjes met grijze garnaaltjes      
Cocktail van  zeevruchtjes         
Tomaatjes met mozzarella               
Gemarineerde zalm met mosterd/honingdressing      
Hapje met gerookte zalm en kruidenkaas 
Gemarineerde mosseltjes 
Haring in zachte curry 
Bulgur slaatje met feta 
         
 
WARM           
 
Scampi look room        € 1,50 / stuk  
Scampi in kreeftensausje       € 1,50 / stuk  
Soepje          € 0,80 / stuk  
Zakouski met kipragout, garnaal, provencaals, ham/kaas  € 0,80 / stuk  
Mini hamburger        € 1,50 / stuk  
Mini croque monsieur       € 1,00 / stuk  
Garnaalballetjes        € 0,80 / stuk  
Bitterballetjes         € 0,70 / stuk  
Kaasballetje         € 0,70 / stuk  
Mini Loempia         € 0,80 / stuk  

Koude hapjes (aanrader!)      €  7,00 /pers 
 
Wij voorzien 5 hapjes per persoon, volgens het aanbod en de creativiteit van de 
chef. 

SERVIES         
U kan kiezen;  
• Wij maken de hapjes op wegwerpservies  
• Wij maken de hapjes op porselein servies, hetwelke u ons dan afgewassen 

terug bezorgt. 
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RECEPTIE’S  
 
 Een stijlvolle receptie met oog- en tongstrelende hapjes of een VIP-arrangement? 
Wij verzorgen al uw recepties met champagne, Cava of kwaliteitswijnen. Onze 
hapjes zijn huisbereid en worden gepresenteerd in leuke glaasjes of bordjes. 
Kortom: bij ons bent u aan het goede adres voor een trendy en gevarieerde 
receptie. 
De gekozen drankformule kan worden aangevuld met een hapjesformule of u kan 
zelf uw hapjesassortiment samenstellen. Dranken worden naar believen 
geserveerd, in functie van de door u gekozen formule. 
In de prijzen is btw inbegrepen. Inclusief bediening. 
     
RECEPTIE FORMULES (hapjes + drank)vanaf 30 personen incl. bediening 
 
Standaard Hapjes en Drankformule: Cava, fruitsap en waters. 
Voor 1 uur (3 hapjes)   € 19,00 / pers. 
Voor 2 uur  (7 hapjes)   € 32.00 / pers. 
 
VIP Drankformule: Champagne, fruitsap en waters. 
Voor 1 uur (3 hapjes)   € 38,00 / pers. 
Voor 2 uur  (7 hapjes)   € 54.00 / pers. 
 
HAPJESFORMULES (enkel hapjes)  vanaf 30 personen incl. bediening 
 
Hapjes formule: koude hapjes  
Voor 1 uur 4 hapjes  € 12,00 / pers. 
Voor 2 uur  7 hapjes  € 18,00 / pers. 
 
Luxe Hapjes formule: Koude en warme hapjes 
Voor 1 uur 5 hapjes  € 15,00 / pers. 
Voor 2 uur  8 hapjes  € 21,00 / pers. 
 
 
 

De hapjes worden samengesteld volgens het aanbod en de creativiteit van onze 
chef. Wil u echter uw hapjes “a la carte” nemen dan is dit uiteraard ook geen 
probleem.  Andere dranken zijn uiteraard ook mogelijk, dit is te bespreken bij uw 
bestelling. 
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WALKING DINNER 
 

 
BASIS FORMULE       € 26,50 / pers 
 
Carpaccio met parmezaan en rucola  
Cocktail van grijze garnaaltjes 
         Broccoli soepje  met  
         kruidenkaas 
Wokje van kip met groentjes   
Stukje zalmfilet met  dille sausje 
         Chocolademousse   
 
LUXE FORMULE        € 36,50 / pers 
 
Guacamole met kip 
Vitello tonato 
Gerookte paling met rode biet en appel 
         Witloofsoepje met garnalen 
Scampi in kreeftensausje 
Lamskoteletje met  gebakken aardappeltjes en groentjes 
Paëlla 
         Panna cotta 
 
VIP FORMULE        € 49,50 / pers 
 
         
Guacomole met grijze garnaaltjes 
Rundstartaar met zijn garnituur 
Vitello tonato 
Tataki van tonijn  
         Kreeftenbisque 
Wokje van scampi en kreeft 
Sint Jacobsvruchtje met bieslook puree 
Lamsfilet met chorizoaardappeltjes 
Tongrolletjes met fijne groente brunoise 
         Dessertbordje met  
      Chocolademousse, pannacotta, tiramisu 
 

In onze walking dinner formules worden uw genodigden gedurende 2 à 3 uurtjes 
bediend met onze culinaire gerechtjes 
Alle formules gelden vanaf 35 personen, btw en bediening is inbegrepen. 
Alle gerechtjes worden geserveerd op porselein of glas. 
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WALKING DINNER BARBECUE     € 35,00 / pers 
 

GERECHTJES: 
Een variatie (6 tot 8) van onderstaande gerechtjes: 
Mini scampibrochette  
Scampi met oosterse rauwkost 
Coquille met gedroogde ham 
Mini hamburger op zachtbroodje en groentjes 
Mini braadworstje met broodje 
gemarineerde sparerib  
kippenbrochette  
kippenboutjes 
spiesje met gehaktballetje 
lamskoteletje  
Gelakt Buikspekje met ananas 

PASTA BUFFETTEN (vanaf 20 personen)    
  
KOUD          € 18,00 / pers 

Zuiderse pasta, penne pikant, spirelli in zachte curry, Griekse pasta met tonijn, 
groentebuffetje, broodjes 

WARM          € 20,00 / pers 

Pasta bolognaise, lasagne, pasta met pestoroom en zeevruchten, pasta 
carbonara, groentebuffetje, broodjes 

KOUD en WARM        € 22,00 / pers 

Koud: Zuiderse pasta, penne pikant, spirelli in zachte curry, Griekse pasta met 
tonijn 
Warm: Pasta bolognaise, Lasagne, pasta met pestoroom en zeevruchten, pasta 
carbonara, groentebuffetje, broodjes 

 

 

Deze bbq bestaat uit een variatie van onderstaande gerechtjes met groentjes en/
of sausjes. Uw genodigden worden gedurende 2 à 3 uurtjes bediend met onze 
culinaire barbecue gerechtjes 
Alle gerechtjes worden geserveerd op porselein of glas. 
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TAPAS BUFFET (vanaf 40 personen)    € 24,00 / pers
      
Koud : Chorizo, gedroogde italiaanse ham, ongepelde grijze garnalen, 
gemarineerde ansjovisjes, inktvissalade, gemarineerde mosseltjes, zongedroogde 
tomaatjes, fetakaasjes, olijfjes, mozzarella balletjes met pesto en tomaatjes, 
tabouleh, broodjes. 

Warm: Albondigas (pikante gehaktballetjes) kippenboutjes, patatas bravas, scampi 
look, ribbetjes, dadels/pruimen met gerookt spek. Vegetarische balletjes. 

 

FINGERFOOD      

VOOR OP DE TAFELS of PRAATTAFELS (1 schotel is voor +/- 10 pers) 

Schotel met rauwkost groenten en dipsaus    € 12,50 / bord 
Schotel met tapas         € 18,00 / bord 
(olijven, zongedroogde tomaat, feta, chorizo, salami, ansjovisjes, …) 
Bordje met seizoensfruit en prikkertjes     € 12,50 / bord 
Potje met tomatentapenade en grissini     € 10,00 / potje 
Potje met olijven tapenade en grissini     € 10,00 / potje 
Potje guacamole met nacho’s      € 10,00 / potje 
 
Gevulde zakouskis (om zelf op te warmen)  min. 50 stuks € 0,80 / stuk 
(huisbereide vullingen oa. Ham - kaas, garnaal, kipragout, ….) 
 
bierplank         € 22,00 / stuk 
(bordje met salami, gedroogde ham, ... Kaasjes , ..) 
 
Huisbereide Gazpacho       € 8,50 / liter 
 
 
SAUZEN      
 
Archiducsaus         € 6,00 / liter 
Peperroomsaus        € 6,00 / liter 
Provençaalse saus        € 6,00 / liter 
Jagersaus         € 6,00 / liter 
Mosterdsaus         € 6,00 / liter 
Roquefortsaus         € 6,00 / liter 
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DESSERT BUFFET  ‘t Zilte Genoegen (aanrader!)   €  8,00 /pers 
 
Wij voorzien een dessertenbuffet met een ruime variatie van oa. Crème brulee, 
soesjes, mini eclairs, bavarois (gemengd), javanais, verse fruitsla, 
versnaperingen, enz. Afhankelijk van het aanbod en de inspiratie van de chef! 

DESSERT  (vanaf 20 personen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESSERT BUFFET  
 
Formule 1         € 5,00 / pers 
Een assortiment van bavarois  
 
Formule 2         € 6,00 / pers 
Verse fruitsalade met slagroom -  huis bereide frambozen bavarois  
 
Formule 3         € 7,00 / pers 
Roomsoesjes - rijstpap met bruine suiker - mignardises 
Verse fruitsalade met slagroom - chocolademousse - crème brullee 
 
DESSERT a la carte 
 
Crème brullee         € 3.00 / stuk 
Panna Cotta met rood fruit       € 3.00 / stuk  
bosvruchtenbavarois        € 3.00/ stuk  
Tiramisu  klassiek        € 3.00 / stuk  
Tiramisu met speculoos       € 3.00/ stuk 
Chocolademousse        € 3.00 / stuk 
Rijstpap          € 3.00 / stuk 
Verse fruitsalade        € 12,00 / kg 
Roomsoesjes (4 stuks )       € 3,00 / pers  
Mini eclairs (3 stuks)        € 2,50 / pers 
Assortiment mini taartjes (bavarois, javanais, misérable)  € 3.00 / pers 
 
KOFFIE en THEE BUFFET      € 5,00 / pers 
 
Enkel in combinatie met onze buffetten, barbecues, desserten, receptie’s,... 
 
Koffie, assortiment thee, suiker, melk, citroen en versnaperingen. 
Huur Koffiezet en waterkoker inbegrepen 
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Reserveren kan  enkel via mail of in onze winkel. 

SPECIALITEITEN 
 
PAËLLA   
 
Traditionele paëlla : inktvisringen, octopusjes, kippenboutjes, mosseltjes, kleine 
pijlinktvisjes, vlees, venusschelpjes, chorizo….    € 12,00 / pers. 
 
 
 
 

BARBECUE PAKKET zelf bakken 
 
Mixed grill : 4 stuks per persoon. Een variatie van onder andere : merguez, 
peterselieworstje, satétje, bbq worst, salsaburger, kipfilet, scampi brochette, 
ribbetje, … groentebuffetje en broodjes     € 15,00 / pers 
 
Lazzy Sunday : varkensbrochette, scampibrochette, gemarineerde biefstuk, 
vispapillotte, groentebuffetje en broodjes  € 20,00 / pers 
 
Luxe BBQ pakket : Sint Jacobsvrucht met gedroogde italiaanse ham, mixedgrill 
brochette (oa. Merguez, rund, spek, kalkoen,..) toscaansenvlopje met 
zongedroogde tomaat en mozzarella, Tagliata (entrecote).  € 25,00 / pers 
 
GROENTEBUFFET 
 
Buffetje van koude groentjes voor bij fondue of gourmet 
oa. worteltjes, komkommer, tomaat, sla, enkele groenteslaatjes, koude 
aardappeltjes, zuiderse pasta en sausjes    € 7,00 /pers. 
 
Groentebuffet voor bij barbecue :  
O.a.: Tomaat, aardappelsalade, komkommer, geraspte wortelen, enkele 
groentesalades, zuiderse pastasalade, gemengde sla, gegrilde krielaardappeltjes, 
sausjes          € 8,00 /pers. 
 
   

Al onze paëlla’s zijn voorzien van garnituur: greenshell mossel, rivierkreeft, 
citroentjes,... 
Vanaf 30 personen kunnen wij onze paëlla ook ter plaatse komen bakken mits 
een meerprijs van € 50,00  



 

Alle gerechten uit deze folder zijn af te halen en zonder bediening (tenzij anders vermeld). 
Reserveren kan enkel via mail of in onze winkel. 

 
 
 
Mocht u in onze folder niet vinden wat u wenst, vraag ons 
om een aangepaste offerte te maken naar uw wensen. 
 

Aangezien wij met dagverse producten werken kunnen de ingredienten en 
samenstelling van onze gerechten lichtjes variëren naargelang het vers 
aanbod en de inspiratie van de chef. 



 

 

Alle gerechten uit deze folder zijn af te halen en zonder bediening (tenzij anders vermeld). 
Reserveren kan  enkel via mail of in onze winkel. 

NUTTIGE INFO 

Deze folder is geldig vanaf 31oktober 2019 en vervangt 
alle voorgaande folders 

HOE BESTELLEN? 
 
Per mail    info@veggieandmore.be 
In onze winkel   Boomstraat 104 - 2880 Bornem 
 
Om misverstanden te vermijden nemen wij geen bestellingen aan via de 
telefoon. 
 
Vanaf 20 personen kunnen wij ook aan huis leveren (binnen groot Bornem) 
Voor levering aan huis voor minder dan 20 personen vragen wij € 30,00 
Voor leveringen buiten groot Bornem € 20,00 + € 0,25 / km. (google maps) 
(leveringen enkel indien het voor ons mogelijk is) 

 
GOEIE AFSPRAKEN … DIKKE VRIENDEN! 
 
Gelieve ruim op voorhand uw datum vast te leggen. Bij annulatie binnen de 10 dagen voor uw 
feest reken wij een schadevergoeding aan. Deze zal 20 % bedragen van de waarde van de 
bestelling. Het definitieve aantal geeft u ten laatste 7 dagen voor de voorziene datum door. 
Indien het effectieve aantal personen 20% minder bedraagt, dan het aantal bij uw bestelling zal 
dit zonder verwittiging een prijswijziging met zich meebrengen. 
In onze prijzen is het gebruik van 1 stuk servies per persoon inbegrepen, indien afgewassen 
teruggebracht, anders rekenen wij € 1,50 / pers extra.  Wil u een extra servies per persoon dan is 
dit een meerprijs van € 1,00 / pers afgewassen terug gebracht of  €1,50 / pers niet afgewassen 
terug gebracht. 
De bestelde goederen, diensten of materialen worden geleverd in perfecte staat en volledig 
conform de bestelbon. Onze klanten worden daarom verzocht het geleverde zorgvuldig na te 
kijken en ons, op straffe van verval, uiterlijk binnen de twee uur na de inontvangstneming ervan 
te verwittigen, indien er enig tekort of gebrek wordt vastgesteld. 
De klant is volledig verantwoordelijk voor alle schade of diefstal van de materialen die wij ter 
beschikking stellen. 
Behoudens andersluidend beding op de bestelbon, dient bij elke bestelling een voorschot van 30 
% betaald te worden. Het totaalbedrag van de bestelling dient minimaal 90,00 EUR te bedragen. 

EAT 

      DRINK 

  MAN 

       WOMAN 


