
IBAN NL02 ABNA 0501 6364 12
BTW  NL860212397B01
BIC ABNANL2A
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  GROENSTRAAT 9A
  5102 PA DONGEN
TEL  + 31 (0)6 10 64 56 49
MAIL INFO@DEVLAAMSCHESP CKER.NL

3-GANGEN DINER BASIS inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €55 per persoon.

3-GANGEN DINER BASIS

VOORGERECHT
 • Soep van grove pomodori met verse basilicum en crème fraîche, geserveerd met        
  artisanaal brood, diverse boters en tapenade
 • Rundercarpaccio met groene pesto, Parmezaanse kaas & pnboompitten,           
  geserveerd met artisanaal brood, diverse boters en tapenade

HOOFDGERHOOFDGERECHT
 • Kogelbiefstuk met pepersaus, Vlaamse frieten en boerenlandsalade met tomaat,        
  komkommer, ei en groene asperges
 • Varkenshaas met champignon-roomsaus, Vlaamse frieten en boerenlandsalade        
  met tomaat, komkommer, ei en groene asperges

NAGRECHT
  • Aardbeien in chocolade biscuit met Zwitserse room en gekarameliseerde            
  notencrunch 
 • Coupe room s met warme saus van Callebaut en Franse slagroom

MENU
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3-GANGEN DINER LUXE inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €57,50 per persoon

3-GANGEN DINER LUXE

VOORGERECHT 
 • Rundercarpaccio met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas, geserveerd met         
  artisanaal brood, diverse boters en tapenade 
 • Tartaar van gerookte zalm met mosterd-dille saus, geserveerd met artisanaal brood,      
  diverse boters en tapenade 

HOOFDGERHOOFDGERECHT
 • Kogelbiefstuk met een mousseline van aardappel en tuinkruiden, gegrilde groente       
  ratatouille en saus van rode w n 
 • Gegrilde zeebaars met risotto, paksoi en schuim van saffraan 

NAGERECHT
 • Grand dessert 'De Vlaamsche Spcker', een tafel vol de lekkerste kazen en bpassende     
  compotten gecombineerd met een assortiment aan zoete desserts waaronder bavarois, 
    panna cotta, tiramisu & aardbeien met slagroom-merengue 

MENU
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3-GANGEN DINER DELUXE inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €62,50 per persoon

3-GANGEN DINER DELUXE

VOORGERECHT 
 • Dun gesneden kalfsvlees met rosé gegaarde tonn, kapperappeltjes, groene asperges en    
  truffelaardappel, geserveerd met artisanaal brood, diverse boters en tapenade
 • Tartaar van zeewolf met schuim van ravigotte, salade van bieten en kruiden, geserveerd    
  met artisanaal brood, diverse boters en tapenade

HOOFDGERHOOFDGERECHT
 • Simentaler rib-eye, crème van oerwortel, zoetzure pruimen en kalfsjus met appelstroop 
 • Noorse schelvis met bladspinazie, gegrilde pastinaak, preiolie en schuim van krab

NAGRECHT
 • Homemade brownie, pompoen met vanille. hazelnootpraliné en gekarameliseerde       
  sinaasappel 

MENU
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3-GANGEN DINER WILD inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €62,50 per persoon

3-GANGEN DINER WILD

VOORGERECHT 
 • Coppa van wild zw n, hutspot salade met krokante rookworst en lauwwarme vgen 
 • Tartaar van dorade met gepekelde makreel, avocado, gefermenteerde romatomaat,      
  watermeloenrads en grapefruit 

HOOFDGERECHT
  • Tamme eendenfilet met five spices, zoetzure prei en runderjus soja 
 • Roodbaars met mousseline van gekonfte bataat en eekhoorntjesbrood met een        
  hollandaise saus en citroengras 

NAGRECHT
 • Gegratineerde peer met sabayon, perensorbet en crunch van bastognekoek 

MENU
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3-GANGEN DINER VEGA inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €55 per persoon

3-GANGEN DINER LUXE VEGA

SOEP 
 • Romige soep van bospaddestoelen met crème fraîche, salie en focacciacroutons
 • Licht gebonden soep van zoete aardappel met crème fraîche, geroosterde cashewnoten
  en bosui

VOORGERECHT 
  • Buffelmozzarella met rads, zoetzure komkommer, krulsla en pestovinaigrette,         
  geserveerd met krokante broodstengel 
 • Crème van gele biet, courgetterepen, shii-take, gepofte cerise tomaat, bloemkool, pickles,    
  kruidencrème en krokant van sesam, geserveerd met krokante broodstengel 

HOOFDGERECHT
 • Taartje van polenta, wilde spinazie, beukenzwam en schuim van Gruyère
  • Cannelloni gevuld met ricotta en waterkers met zilte groenten, bospeen en schuim       
  van tomaat 
 • Terrine van Hollandse groenten met crème van doperwten en schuim van basilicum  

TER VERVANGING VAN IEDER HIERVOOR GENOEMD VOOR- EN HOOFDGERECHT

MENU
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BARBECUE BASIS inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €49,50 per persoon

BARBECUE BASIS

VLEES 
 • Oosters gemarineerde kipspies
 • Griekse gehaktspies met knoflook, rode ui en koriander 
 • Barbecueworstje 
 • Varkensfilet met Italiaanse kruiden 
  • Bourgondische runderburger 

BGERECHTEN
 • Artisanaal brood met diverse boters en tapenade

SALADES
 • Zoetzure komkommersalade 
 • Frisse salade met rode kool, appel en noten 
 • Romige aardappelsalade met peterselie 

SASAUZEN
 • Knoflookmayonaise 
 • Cocktailsaus
 • Honing-barbecuesaus
 • Satésaus 

DESSERT  
 • Verse fruitsalade met mangosorbet

MENU
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BARBECUE LUXE inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €55 per persoon

BARBECUE LUXE

VLEES
 • Gekruide varkenshaassaté
 • In kerrie gemarineerde kipfilet 
 • 100% rundvlees hamburger
 • Bavette met Parmaham, Parmezaanse kaas, pesto en pnboompitten 
  • Argentnse runderspies

VIS
 • Gegrilde zalmfilet met prei
 • Gamba's met look en citroen

BGERECHTEN
 • Artisanaal brood met diverse boters en tapenade

SALADES
  • Salade met rode kool, appel en noten 
 • Salade van rode biet met knoflookmayo-dressing
 • Huzarensalade met vers gekookte eieren
 • Groene salade van veldsla, bosui en bietenblad met een zachte dressing 

SAUZEN
 • Knoflookmayonaise 
 • Cocktailsaus
  • Honing-barbecuesaus
 • Satésaus 

DESSERT
 • Verse fruitsalade met mangosorbet

MENU
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BARBECUE LUXE PLUS inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €59,50 per persoon

BARBECUE LUXE PLUS

VLEES 
 • Gemarineerde kipsaté
 • Gekruide varkenshaassaté
 • 100% rundvlees hamburger
 • Gemarineerde kipfilet 
  • Gemarineerd Iberico-spek
 • Argentnse runderspies
 • Brochette van varkensvlees, ui en paprika

VIS
 • Gegrilde zalmfilet 
 • Gamba's met look en citroen 

BGERECHTEN
  • Gepofte aardappel 
 • Artisanaal brood met diverse boters en tapenade

SALADES
 • Frisse waldorfsalade 
 • Pastasalade van penne met geroosterde paprika, courgette en krullen van
  Grana Padano
 • Rkelk gevulde Italiaanse salade 
  • Huzarensalade met vers gekookte eieren 
 • Groene salade van veldsla, bosui en bietenblad met een zachte dressing 

SAUZEN 
 • Knoflooksaus
 • Cocktailsaus
 • Barbecuesaus
 • Satésaus

DDESSERT
 • Verse fruitsalade met mangosorbet

PLUS = EEN GROTER ASSORTIMENT AAN VLEES & VIS, MET EXTRA R KELK GEVULDE SALADES!

MENU
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BARBECUE DELUXE inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €62,50 per persoon

BARBECUE DELUXE

VLEES
 • Diamanthaas met zwarte peper en knoflook 
 • Oosters gemarineerde kipspies
 • Kalkoenburger deluxe 
 • Bavette met Parmezaanse kaas, pesto en pnboompitten 
  • Varkensfilet met Italiaanse kruiden 

VIS
 • Grote black tiger garnalen 
 • Brochette van zalm en witvis gemarineerde in citroen, peper en dille 

BGERECHTEN
 • Rode ui, bospeen, champignons, paprika en wortel 
 • Artisanaal brood met diverse boters en tapenade

SSALADES
 • Zoetzure komkommersalade 
 • Frisse salade met rode kool, appel en noten 
 • Romige aardappelsalade met peterselie 
 • Marokkaanse salade van kikkererwten, munt, komkommer en dille 

SAUZEN
 • Knoflookmayonaise 
  • Cocktailsaus
 • Honing-barbecuesaus
 • Satésaus 

DESSERT
 • Verse fruitsalade met mangosorbet

MENU
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BARBECUE LUXE VEGA inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €52,50 per persoon

BARBECUE LUXE VEGA

VEGA 
 • Groenteburger
 • Gesmolten brie met honing en ananas
 • Brochette van gekleurde paprika's met kruidenolie 
 • Spies van tofuballetjes 

BGERBGERECHTEN
 • Rode ui, bospeen, champignons, paprika en wortel 
 • Artisanaal brood met diverse boters en tapenade

SALADES
 • Zoetzure komkommersalade met rode ui en koriander 
 • Frisse salade met rode kool, appel en noten 
 • Romige aardappelsalade met peterselie 
  • Salade van witlof, roodlof, sinaasappel, en Manchego 

SAUZEN
 • Knoflookmayonaise 
 • Cocktailsaus
 • Honing-barbecuesaus
 • Satésaus 

DESSERT
  • Verse fruitsalade met mangosorbet

MENU
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SHARED DINNER inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €62,50 per persoon

SHARED DINNER

KOUD
 • Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, rucola en pesto van zoete paprika
 • Dun gesneden kalfsvlees met tonnmayonaise, kappertjes en rode ui 
 • Forel met zachtzure dille-room en salade van witte amandelen
 • Kalkoenfilet met boontjes, paddenstoelen en dressing van cranberry  
  • Salade caesar 
 • Aardappelsalade met gerookte zalm en kruidentuintje

WARM
 • Scharrelkip in stroganoffsaus
 • Rundergehaktballetjes in pindasaus 
 • Witvis en gamba's in grove mosterdsaus
 • Tortilla van aardappel en ui 
  • Gebakken paddestoelen in roomsaus 
 • Aardappelwedges met crème fraîche en bieslook 

BGERECHTEN
 • Artisanaal brood met diverse boters en tapenade

DESSERT  
 • Verse fruitsalade met Grand Marnier sabayon 
 • Chocolademousse van Baileys en kaneel 
  • Crème brûlée met gekarameliseerde rietsuiker 
 • Panna cotta met donkere en witte chocolade 

MENU
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BUFFET BASIS inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €49,50 per persoon

BUFFET BASIS

KOUD
 • Frisse salade met zongedroogde tomaatjes, gegrilde paprika en kruidendressing
 • Zoetzure komkommersalade met verse munt 

WARM
 • Bourgondische kiphaasjes met prei, champignon en paprika
  • Witvis met gele en groene courgette ratatouille en rode pestosaus
 • Varkensreepjes met paddenstoelen in mosterdsaus
 • Gegrilde groenten (rode ui, bospeen, champignon, rode paprika & gele wortel) 
 • Pommes gratin
 • Notenrst 

BGERECHTEN
 • Artisanaal brood met diverse boters en tapenade

DDESSERT 
 • Verse fruitsalade met mangosorbet

MENU
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BUFFET LUXE inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €55 per persoon

BUFFET LUXE

KOUD
 • Serranoham met salade van meloen
 • Gerookte kipfilet 
 • Rosé gebraden rosbief 
 • Noorse garnalen met grof gesneden komkommer en appel 
  • Aardappelsalade met gerookte zalm en ui 
 • Salade met gemarineerde tonn, boontjes en paprika 
 • Spinaziesalade met spekjes en hazelnoot 
 • Krielaardappelen met groene asperges, zongedroogde tomaten, ham en kruidensaus  

WARM
 • Runderstoofpot met groente en tm 
 • Kalkoenreepjes met ui en champignon in een Provençaalse saus
  • Witvis en gamba's in romige mosterdsaus 
 • Pommes gratin
 • Wilde rst melange 
 • Ratatouille van Provençaalse groenten

BGERECHTEN
 • Artisanaal brood met diverse boters en tapenade

DESSERT 
  • Verse fruitsalade met mangosorbet

MENU
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BUFFET DELUXE inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €62,50 per persoon

BUFFET DELUXE

KOUD
 • Garnalen met komkommer, dille en crème fraîche 
 • Rundercarpaccio met rucola, gekrulde Parmezaanse kaas en pesto van zoete puntpaprika 
 • Salade van pompoen met gerookte knoflook, rode ui, peterselie en sesampasta
 • Salade van pikante gele wortel met ras el hanout, koriander en pistache 

WWARM
 • Lichte pikante kippenden roerbak met paksoi, taugé, bosui en zoetzure peperjus 
 • Gegrilde witvis met groene kruiden risotto, tomaat en saffraan
 • Indiase groenten curry met rozevaldaardappelen, courgette en paprika 

BGERECHTEN
 • Artisanaal brood met diverse boters en tapenade

DESSERT  
  • Verse fruitsalade met mangosorbet

MENU
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BUFFET ITALIAANS inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €55 per persoon

BUFFET ITALIAANS

KOUD
 • Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas en truffeldressing 
 • Gerookte zalm gemarineerd in dille en basilicum 
 • Salade met gemarineerde tonn, boontjes, aardappel en dressing van peterselie 
 • Pasta met gegrilde groenten en fn gesneden achterham 
  • Tomatensalade met pnboompitten en lente ui 
 • Italiaans kaasplateau
 • Serranoham plateau

WARM
 • Penne in roomsaus met zeevruchten en zalm
 • Kalfsgehaktballetjes in Napolitaanse saus met mozzarella en wilde spinazie
 • Charlotte aardappel met rozemarn en zwarte peper 
  • Gegrilde romatomaat en courgettes 

BGERECHTEN
 • Artisanaal brood met diverse boters en tapenade

DESSERT  
 • Verse fruitsalade met mangosorbet

MENU
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BUFFET SPAANS inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €55 per persoon

BUFFET SPAANS

KOUD
 • Pikante chorizo in rode w n 
 • Olven-ansjovisspies  
 • Pata Negra
 • Garnalen in knoflook en citroen 
  • Tomaat-mozzarellaspies 
 • Gegrilde champignon met pikante kruidenolie
 • Aardappelen in aioli 
 • Salade van gegrilde paprika, courgette, wortel en rode pesto 
 • Salade van artisjok met zongedroogde tomaten en lente ui 
 • Zwarte en groene olven

WARM
  • Gehaktballetjes in tomatensaus
 • Tortilla van aardappel en ui 
 • Visratatouille van witvis, zalm en garnalen met groene asperges en saffraan 

BGERECHTEN
 • Artisanaal brood met diverse boters en tapenade

DESSERT  
 • Verse fruitsalade met mangosorbet

MENU
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BUFFET PROVENÇAALS inclusief dranken (bieren, w nen, frisdranken, koffie & thee) gedurende
een periode van 3 uur, bereiding op locatie door top chefs, tafels, stoelen en servies à €59,50 per persoon

BUFFET PROVENÇAALS

KOUD
 • Gemarineerde zalm met mosterd crème
 • Knoflookgarnalen met dille en citroen
 • Boerenpaté met vruchtenchutney 
 • Lamshaasje op Provençaalse w ze
  • Serranoham plateau
 • Salade van rozenval aardappel met rozemarn en aceto 
 • Salade van boerenkip met knolselder en walnoten 

WARM
 • Mediterraanse ratatouille van rode mul, zalm, zeebaars en scampi met een saus van      
  geroosterde tomaat
 • Coq au vin (kip in rode w n met grove groenten) 
  • Runderstoof in kalfsjus met tm en aardappel in schil 
 • Provençaalse groentenschotel 
 • Pommes gratin met truffel 

BGERECHTEN
 • Artisanaal brood met diverse boters en tapenade

DESSERT  
 • Verse fruitsalade met mangosorbet

MENU



IBAN NL02 ABNA 0501 6364 12
BTW  NL860212397B01
BIC ABNANL2A
KVK 75260166

  GROENSTRAAT 9A
  5102 PA DONGEN
TEL  + 31 (0)6 10 64 56 49
MAIL INFO@DEVLAAMSCHESP CKER.NL

DESSERTS

WECKPOTJE (€4,50 per stuk, 1 dessert per gast)
 • Mousse van melkchocolade, donkere hazelnootchocolade en sinaasappelchocolade met    
  compote van mango
 • Boerenhangop met kaneel, rietsuiker en gekarameliseerde sterappeltjes 
 • Tiramisu met lange vingers in Kahlua en espresso

DUO DDUO DESSERT (€7 voor 2 stuks, 2 desserts per gast) 
 • Verse fruitsalade met Grand Marnier sabayon 
 • Chocolademousse van Baileys en kaneel 
 • Crème brûlée met gekarameliseerde rietsuiker 
 • Panna cotta met donkere en witte chocolade

STAART (€5,50 per gast)
 • Omelette Siberienne met vers fruit 

DDESSERTBUFFET ITALIAANS (€8,50 per gast) 
 • Ambachtelke ssoorten (pistache, stracciatella, hazelnoot & vanille)
 • Verse fruitsalade met Grand Marnier sabayon
 • Tiramisu met lange vingers in Kahlua en espresso
 • Panna cotta met vanille en krokante witte chocolade

DESSERTBUFFET SPAANS (€8,50 per gast) 
 • Ambachtelke ssoorten (pistache, banaan, málaga) 
  • Salade van Galia meloen en citroen
 • Crema Catalana met sinaasappel en gekarameliseerde rietsuiker 
 • Luchtige mousse van pure chocolade 

DESSERTBUFFET PROVENÇAALS (€8,50 per gast) 
 • Ambachtelke ssoorten (pistache, stracciatella, hazelnoot & vanille)
 • Pavlova met roodfruit 
 • Tiramisu met lange vingers in Kahlua en espresso
  • Panna cotta met vanille en krokante witte chocolade

MENU
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DESSERTS

HOLLANDSE KAZEN (€9,50 per gast)
 • Jonge boerenkaas
 • Romige geitenkaas (Bettine Blanc)
 • Friese gatenkaas
 • Oude kaas (Bokrker Grand Cru) 
  • Kletzenbrood
 • Kweepeer compote

EUROPESE KAZEN (€9,50 per gast)
 • Camembert 
 • Père Joseph  
 • Comte Grand Âge 
 • Bettine Grand Cru 
  • Kletzenbrood
 • Vgenconfituur & blauwe bessen 

GRAND DESSERT 'DE VLAAMSCHE SPCKER' (€10,50 per gast)
 • Camembert 
 • Père Joseph  
 • Comte Grand Âge 
 • Bettine Grand Cru 
  • Kletzenbrood
 • Vgenconfituur & blauwe bessen 
 • Panna cotta met vanille en limoen 
 • Bavarois van crème de cassis en Griekste yoghurt
 • Tiramisu met lange vingers in Kahlua en espresso 
 • Aardbeienmerengue met blauwe bessen en framboos

MENU



IBAN NL02 ABNA 0501 6364 12
BTW  NL860212397B01
BIC ABNANL2A
KVK 75260166

  GROENSTRAAT 9A
  5102 PA DONGEN
TEL  + 31 (0)6 10 64 56 49
MAIL INFO@DEVLAAMSCHESP CKER.NL

KOSTENOVERZICHT

 • 3-GANGEN DINER BASIS     €55
 • 3-GANGEN DINER LUXE      €57,50
 • 3-GANGEN DINER DELUXE    €62,50
 • 3-GANGEN DINER WILD      €62,50
 • 3-GANGEN DINER LUXE VEGA  €55
  • BARBECUE BASIS         €49,50
 • BARBECUE LUXE         €55
 • BARBECUE LUXE PLUS      €59,50
 • BARBECUE DELUXE        €62,50
 • BARBECUE LUXE VEGA      €52,50

 

 • SHARED DINNER        €62,50
 • BUFFET BASIS          €49,50
 • BUFFET LUXE          €55
 • BUFFET DELUXE         €62,50
 • BUFFET ITALIAANS       €55
  • BUFFET SPAANS        €55
 • BUFFET PROVENCAALS     €59,50

MENU


