
 

Communiemenu’s 2018 

 

Aperitief 
Een glaasje Cava met 2 verzorgde hapjes is telkens inbegrepen in de prijs van het 
menu of het buffet. 
 
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 
(Kiddy Bull voor de kinderen) met 1 warme hapje extra 
 
Uitbreiding met aperitief aan 16 € :  frisse Cava of sinaasappelsap (Kiddy Bull 
voor de kinderen)met een tweetal verzorgde hapjes extra, staande formule 
gedurende ong. 30 minuten. 
 
Uitbreiding met aperitief aan 20 € :  frisse Cava of sinaasappelsap (Kiddy Bull 
voor de kinderen)met een drietal verzorgde hapjes extra, staande formule 
gedurende ong. 45 minuten. 
 
Springkasteel op zondag is inbegrepen 

 
Menu suggestie 1  
  
          Pladijsfilet met panade van zongedroogde tomaten en groene kruiden 
 
          Aspergeroomsoep/Tomatenroomsoep 
 
          Varkenshaasje ‘Duroc d’Olive’ met mengeling van plukverse champignons 
          en dragonsaus 
          of 
         Rollade van Mechelse koekoek met primeurgroenten 
 
         Ijstaart (bv. ijslammetje)  met aansluitend nagerechtenbuffet 
 
Prijs:           Menu 1: 68 € pp, met inbegrip van water, huiswijnen en 
                                                 frisdranken voor de kinderen  



 
Menu suggestie 2  
  
          Gebakken Sint Jacobsvruchten met blanke botersaus, tomaat en basilicum 
           en crumble van spek 
 
          Aspergeroomsoep/Tomatenroomsoep 
          of 
          sorbet 
 
          Filet van jonge eend of kalfsfilet met primeurgroenten en gepersileerde 
          aardappelen 
         
         Ijstaart (bv. ijslammetje)  met aansluitend nagerechtenbuffet 
 
Prijs:           Menu 2: 75 € pp, met inbegrip van water, huiswijnen en 
                                                 frisdranken voor de kinderen  

 
 
Menusuggestie 3 
 
           Gebakken Sint Jacobsvruchten met blanke botersaus, tomaat en basilicum 
           en crumble van spek 
 
          Aspergeroomsoep/Tomatenroomsoep 
          of 
          sorbet 
 
          Lamskroon of konijnenrugje met primeurgroenten en gepersileerde 
          aardappelen 
         
         Ijstaart (bv. ijslammetje)  met aansluitend nagerechtenbuffet 
 
Prijs:           Menu 3: 80 € pp, met inbegrip van water, huiswijnen en 
                                                 frisdranken voor de kinderen  
 

Kindermenu: 

 
Tomatensoep met gehaktballetjes 
 
Verse gepaneerde fish sticks met verse tartaar en frietjes 
 
Ijslammetje met vruchtencoulis 
 
 
Prijs:           Kindermenu:  40 € pp inclusief frisdranken (< 11 jaar) 



 
Feestelijke Lunch in buffetvorm 
 
Verse aspergeroomsoep 
(tomatensoep met balletjes voor de kinderen) 
 
Verzorgd buffet met koude voorgerechten 
  *carpaccio van extra rundsfilet 
  *traag gegaarde zalmfilets zalmfilets 
  * tomaat en mozarella met pesto 
 * halve gevulde gekookte eitjes 
 * glaasjes gevuld met appel/curry en krab   

  * Kleurrijke variatie van gevulde wraps  
 
  * Koude bereiding van groene en blanke asperges met fijn gerookte 
     ham of gekookte beenham in de klem, met zacht gerookte zalm 
     gehakte tuinkruiden.  
 
Bijpassende lentesalades en sauzen 
 
Warm buffet met hoofdgerechten 
*Fish & Chips kraampje 
*Vegetarische ovenschotel (groentenlasagne of quiche)  
*Licht gepekeld gebraad van Brasvar met Tierenteynsausje 
*Peultjes en oventomaten, gebakken peterselieaardappelen 
 
Nagerechtenbuffet met  
*Ijslammetje met bijpassende vruchtencoulis 
*mini gebakjes en soezen, éclairs en macarons  
*flensjes met suiker, boter en chocoladesaus 
*mousse van chocolade 
* tiramisu en mini-donuts 
*vers seizoenfruit 
 
 
Prijs:           Buffet op zondag: 65 € pp inclusief dranken  
  (forfait wijn, frisdrank, koffie met versnapering) 
                    Kinderen tot 5 jaar: 30 € 
                    Kinderen tussen 6 & 11 jaar: 40 € 
 


