
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Receptieformules 
 

 

Een receptie van 2 uren is te combineren met minimum 6 hapjes. 
Een receptie van 3 uren is te combineren met minstens 9 hapjes. 

 
 
 
Hapjes aan €2,5/st.: 
 
Kaasballetje 

Brochette van tomaat en mozzarella met huisgemaakte pesto 

Mini croque “royal” (mozzarella, hesp en pesto) (suppl. €0,75) 
Blini met gegrilde courgette en een crème van geitenkaas (suppl. €1) 
Olijfcakeje met crème van mascarpone en gepoft trostomaatje (suppl. €1) 
Teriyaki van zalm met sesam (suppl. €0,75) 
Garnaalballetje 

Gegratineerde mossel 

Opgevuld eitje met tonijn 

Glaasje van gerookte zalm en mousse van verse kaas en kruiden (suppl. €1) 

Scampi met rode currysaus (suppl. €1,5) 
Toastje met een mousse van gerookte forel (suppl. €0,5) 
Minitomaat met rivierkreeftjes (suppl. € 1) 
Cocktailglaasje van grijze garnalen (suppl. €1,5) 
Gegratineerde oester (suppl. €3,50) 
Glaasje gevuld met rucola, langoustine en limoenaïoli (suppl. €1,75) 
Serranoham en meloen 
Dim Sum met kip 

Gemarineerd kippenbrochetje (suppl. €0,75) 
Mini hamburger (suppl. € 1) 
Canapé van getoast rozijnenbrood en eendenmousse (suppl. €3,3) 
 
Assortiment belegde mini-sandwiches (50 stuks) : 150€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Soepen van de chef  
Groentensoep 

Tomatensoep met balletje  

Bisque van grijze garnalen met dragon-olie (suppl. 3€) 
Gazpacho (enkel in de zomer) (suppl. €1) 
 
 
Formule drank volwassen 2u: € 25,5 
Formule drank volwassen 3u: € 31 
A volonté cava, fruitsap, waters, frisdranken, pils, witte- en rode huiswijn, koffie en 
thee. 
 
Overige dranken worden à la carte aangerekend. 
 
Dessertenhapjes (tevens ook in buffetvorm te verkrijgen) 
 
Mini macaron €2,5 
Dessertcake met koffie crème-au-beurre en chocolade ganache €2,8 
Bavarois met framboos €2,7 
Soesje €1,2 
Fruitsla €3,3 
Carrément citroen €2,5 
Chocolademousse in een glaasje €2,2 
Mini-eclair €1,4 
Assortiment luxe zoete glaasjes:  

(enkel per assortiment verkrijgbaar: tiramisu, citroen merengue, chocolademousse 
met ganache en sabayon met framboos) €4/st. 
 
 

Kinderformule @ 12,5€ p.p. 
(ongeacht het aantal uren receptie) 

 
1 frisdrank 

1 zakje chips 

Kinderijsje met snoepjes 

of 
Frietjes met mayonaise/ketchup 

Kinderformule @ 20€ p.p. 
(ongeacht het aantal uren receptie) 

 
1 frisdrank 

1 zakje chips 

Hapje: kaasballetje of mini-curryworstje en 

kip nuggets met frietjes en mayonaise 
 

 
 
 
 
 
 


