
 

Communiemenu’s 2017 

 

 

Aperitief: 
(in optie, te vermelden bij reservatie) 
 
 
Uitbreiding met aperitief aan 9 € : Een glaasje frisse Cava of sinaasappelsap 
(Kiddy Bull voor de kinderen) met tapaz op tafel (aan tafel geserveerd) 
 
Uitbreiding met aperitief aan 15 € :  frisse Cava of sinaasappelsap (Kiddy Bull 
voor de kinderen)met een drietal verzorgde hapjes, staande formule gedurende 
ong. 30 minuten. 
 
Uitbreiding met aperitief aan 20 € :  frisse Cava of sinaasappelsap (Kiddy Bull 
voor de kinderen)met een viertal verzorgde hapjes, staande formule gedurende 
ong. 45 minuten. 
 
 
Springkasteel op zondag is inbegrepen 

 
 
Menu suggestie 1  
  
Verse asperges met op vel gebakken schelvis, sauce vierge 
 
Waterkerssoep 
 
Filet van jonge eend met lentegroenten en gepersileerde aardappelen 
 
Ijstaart met bijbehorende vruchtencoulis 
 
Prijs:           Menu 1: 60 € pp, met inbegrip van water, huiswijnen en 
                                                 frisdranken voor de kinderen  
 



 
Menusuggestie 2 

Gebakken Sint Jacobsvruchten met blanke botersaus, tomaat en 
basilicum 
 
Aspergeroomsoep 
 
Lamskroon met primeurgroenten en gratin dauphinois 
 
Ijstaart met bijbehorende vruchtencoulis 
 
Prijs:           Menu 3: 65 € pp, met inbegrip van water, huiswijnen en 
                                                 frisdranken voor de kinderen  
 

 
Menusuggestie 3 (vegetarisch alternatief) 

Salade caprese met burrata 
 
Crème van doperwtjes met muntolie 
 
Gemarineerde primeurbloemkool, tuinboontjes, peterselie en 
paddenstoelenmengeling 
 
Ijstaart met bijbehorende vruchtencoulis 
 
Prijs:           Menu 5: 60 € pp, met inbegrip van water, huiswijnen en 
                                                 frisdranken voor de kinderen 

Aanvulling met uitgebreid nagerechtenbuffet   11.50 € 
 

 
Kindermenu: 

Verse mini kroketjes met ham, kaas, kip 
 
Tomatensoep of wortelsoep 
 
Vol-au-vent of in panko gebakken kipfilet 
of 
Huisbereide hamburger met frietjes  
 
Ijslammetje met vruchtencoulis 
 
 
Prijs:           Kindermenu:  40 € pp inclusief frisdranken (< 11 jaar) 



Feestelijke Lunch in buffetvorm 
 
Muntgroene waterkerssoep om te starten 
 
Verzorgd buffet met koude en warme voorgerechtjes 
 
  *carpaccio van extra rundsfilet 
  *fris gemarineerde verse zalmfilets 
  *salade caprese met tomaat en mozarella, basilicum 
  *gegrilde zuiderse groenten 
 * halve gevulde gekookte eitjes 
 * tomaatjes gevuld met garnalen 

  * Variatie van kleurrijk gevulde wraps  
 
  * groene en blanke asperges met fijn gerookte ham of gekookte 
     beenham in de klem, met zacht gerookte zalm of garnalen, 
     gepocheerde eitjes, gehakte tuinkruiden.  
 
Bijpassende lentesalades en sauzen 
 
 
Warm buffet met hoofdgerechten 
*Vegetarische pasta 
*Verse schelvis met prei en witte wijnsaus 
*Gehaktballetjes in tomaatsaus 
*’Orloff’gebraad met soubise saus 
*Lentegroenten, gebakken peterselieaardappelen en aardappelkroketten 
 
Nagerechtenbuffet met  
*mini gebakjes en soezen, éclairs en macarons, cupcakes 
*flensjes ‘Suzette’ met sinaasappel en vanilleroomijs 
*witte en donkere chocolademousse 
*panna cotta, tiramisu en donuts 
*vers seizoenfruit 
 
 
Prijs:           Buffet op zondag: 60 € pp inclusief dranken  
  (forfait wijn, frisdrank, koffie met versnapering) 
                    Kinderen tot 5 jaar: 28 € 
                    Kinderen tussen 6 & 11 jaar: 40 € 
 
Supplement in optie: Ijslammetje  (+ 8 € pp.) 
 


