Communiemenu’s 2019
Aperitief
Een glaasje Cava (Kidibul voor de kinderen) met 2 verzorgde hapjes is telkens
inbegrepen in de prijs van het menu of het buffet.

Menu suggestie
Velouté van Noordzeevis met tongrolletjes en grijze garnalen
Gemarineerde zalm ‘gravad lax’
Rollade van Mechelse koekoek met huisbereide fijne champignonvulling,
lenteboeket en gebakken krieltjes in de schil met peterselie
Ijstaart (bv. ijslammetje) of biscuittaart met bijbehorend fruit of coulis
Prijs:

Menu 1: 70 € pp, met inbegrip van water, huiswijnen en
frisdranken
koffie en thee met versnapering

Kindermenu:
Tomatensoep met balletjes
Kippenboutje met appelmoes en frietjes
Ijslammetje met vruchtencoulis

Prijs:

Kindermenu: 40 € pp inclusief frisdranken (< 11 jaar)

Feestelijke Lunch in buffetvorm
Romige aspergesoep met groene tuinkruiden
Verzorgd buffet met koude voorgerechten
* gerookte forel en fijn gerookte palingfilet
* langzaam gestoomde ovenverse zalmfilet
* halve gevulde gekookte eitjes Mimosa
* glaasje met garnaalcocktail
* salade Caprese (tomaat-mozarella)
* carpaccio van extra rundsfilet met parmezaanse kaas
* gegrilde zuiderse groenten
* roerbakken groene en blanke asperges
* gemarineerde zalm ‘Gravad Lax’
* zacht gerookte beenham in de klem
* bijbehorende koude sausjes, dressing of vinaigrette

Warm buffet met hoofdgerechten
*Verse filet van kabeljauw in witte wijnsaus met trostomaatjes
*Suprême van parelhoen met rijst, erwtjes en chorizo, seizoengroenten
*gegratineerde puree van aardappelen
Nagerechtenbuffet met
*glaasjes panna cotta
*mini gebakjes zoals soezen, éclairs en macarons
*flensjes met suiker, boter en chocoladesaus
*tiramisu en mousse van chocolade, crème brûlée
*chocoladefontein met vers seizoenfruit
Prijs:

Buffet op zondag: 68 € pp inclusief dranken
(forfait wijn, frisdrank, koffie met versnapering)

Kid’s Corner bij het Lentebuffet
Tomatensoep met balletjes
Kinderbuffet met
* halve gekookte eitjes
* hamrolletjes
* mini worstjes
* kippenborrelboutjes
* appelmoes
* wortelsla
* kropsla
* mix van mini kroketjes
* mayonaise en ketchup
* Warme gehaktballetjes in tomaatsaus met pasta of frietjes
* Snoepbuffetje
Kinderen tot 5 jaar: 32 €
Kinderen tussen 6 & 11 jaar: 45 €
In supplement:
Ijslammetje met bijbehorende fruitcoulis + 7.00 € pp.
Nagerechtenbuffet voor de kinderen:
+ 6.50 € pp.

Eventuele uitbreiding van het Aperitief naar een Receptie:
(in optie, te vermelden bij reservatie)
Uitbreiding met aperitief aan 9 € : Een extra glaasje frisse Cava of sinaasappelsap
(Kidibul voor de kinderen) met 1 warme hapje extra
Uitbreiding met aperitief aan 16 € : frisse Cava of sinaasappelsap (Kidibul voor
de kinderen)met een tweetal verzorgde hapjes extra, staande formule gedurende
ong. 30 minuten.
Uitbreiding met aperitief aan 20 € : frisse Cava of sinaasappelsap (Kidibul voor
de kinderen)met een drietal verzorgde hapjes extra, staande formule gedurende
ong. 45 minuten.
Springkasteel op zondag is inbegrepen

