
 

Keuzemenu 25€ 
Voorgerechten koud 

Bordje gerookte zal 

Carpaccio van rund met Parmezaan 

Gerookte eendenborst met sinaasappel en rucola  

Salade met scampi’s en mango (sup 2€) 

Voorgerechten warm 

Tomatensoep met balletjes (sup 2€) 

Bladerdeeggebakje met geitenkaas (of) 

Warme salade met scampi’s in roomsaus (sup 3€) 

Hoofdschotels 

Eendenborst met sinaasappel en garnituur 

Kort aangebakken zalm met appeltje 

Gekonfijte eendenborst met risotto (sup 5€) 

Parelhoen met zijn garnituur  

Gegratineerd vispotje uit Oostende  

Victoriabaars met venkel en truffelpuree 

Steak met saus naar keuze (sup 3€) 

Dessert 

Verwenbordje van de chef  

Bordje vers fruit met Cointreau en ijs (sup 3€)  

Sabayon met vanille ijs 

Desserten buffet (sup 5€) 

Opmerkingen 

Menu is per tafel! 

Aanvangsuur zal worden doorgegeven en gerespecteerd. 

Inbegrepen service tot 8p voor een tijd van 2u bij aanvang start service 

Vanaf  9 personen zal er een extra persoon worden aangerekend startende de duur van de maaltijd. 

Frisdranken en wijnen worden afgerekend op basis van werkelijk verbruik. 

 



 

 

 

 

 

Vleesbuffet 9.5€ excl. btw (5 soorten waarvan keuze vlees wordt gemaakt door de keuken) 

Salami 

Ham asperges 

Serano ham met meloen 

Rosbief 

Varkensgebraad 

Tomaat met vleessla 

Bolletjes americain 

Kippenbout 

Kalkkoen met ananas 

 

Visbuffet 11€ excl. btw (5 soorten waarvan keuze wordt gemaakt door de keuken) 

Gepocheerde zalm 

Gerookte zalm 

Heilbot 

Perzik met tonijn 

Avocado met krab 

Gerookte forel 

Makreel / Haring 

Tomaat garnaal 

Rivierkreeftjes 

 

Gemengd vlees / vis buffet 11€ excl. (9 soorten uit keuze hierboven) 

Breugel Buffet 12€ excl. (5 soorten waarvan keuze gemaakt zal worden door de keuken) 

Pensen 

Beenham 

Kop 

Kazen 

Balletjes met krieken 

Mosterdspek 

 

Indien u wenst kan u de buffetten aanvullen met warme maaltijden. 

Keuze: Lasagne, balletjes met warme krieken, blanket op oude wijze, vol au vent, ect. 

Meerprijs van 2.5€ excl. Btw worden aangerekend met een min. van de helft van het aantal genodigden. 

Bij alle buffetten in er een groenten assortiment van 8 soorten naar gelang het seizoen. 

In de buffetten zijn er aangepaste sauzen voorzien, broodje en botertje. 

Aanvangsuur zal worden doorgegeven en gerespecteerd. 

Inbegrepen service tot 10 personen voor een tijd van 2 uur bij aanvang service. 

Vanaf 11 personen zal er een extra persoon worden aangerekend startende de duur van de maaltijd. 

 Frisdranken en wijnen worden afgerekend op basis van werkelijk verbruik. 

Prijzen exclusief BTW. 

Buffetten 


