
	
	
	
	
	
	
 

Prijslijst		
Koude	schotels	2020	

	
 
Standaard vleesschotel € 14 : basis van sla, rauwkost, gebraad, aspergerolletje met ham, Ardeense 
ham met meloen, gevuld eitje, aardappelsla, sauzen, broodjes en boter.  
 
Standaard visschotel € 17 : basis van sla, rauwkost, tomaat met grijze garnalen, gerookte heilbot, vers 
noorse zalm, aardappelsla, sauzen, broodjes en boter.  
 
Mixte schotel € 16 : basis van sla, rauwkost, tomaat garnaal, aspergerolletje, gebraad, aardappelsla, 
sauzen, broodjes en boter.  
 
Menu : tomatensoep en Koninginnehapje met kroketten € 22,00 zonder soep € 19,00  
Of groetenbouillon en Kalkoengebraad met perziken en kroketten € 23,00 
  
Spaghetti Bolognese € 16     Lasagne € 16  
Kalfsbrood met krieken en brood € 13  
Vlaamse stoofcarbonade met frieten € 18  
Paling in het groen met frieten € 26  
 
Fijn gebak met koffie of thee € 5,50  
Pannenkoeken met suiker, confituur € 5,00 (2stuks)  
 
Belegde broodjes met ham of kaas € 3,50  
Koffiekoek : € 2,50  
Koffie of thee met koffiekoek : € 4,50 / 2 koeken € 7,00  
 
Ontbijtbuffet : verschillende soorten koffiekoeken, croissants, broodsoorten, ham, kaas, confituren, 
cornflakes, yoghurt € 19,00  
 
Assortiment van broodjes, sandwiches, kleine koffiekoeken, gerookte vis, tonijnsla, gekookte en 
gerookte ham, kaas, préparé, confituur. Warm : roereitjes, spek, worstjes. Fruit en koffie of thee € 23 
  
Koffietafels :  
3 pistolets/sandwiches + 1,5 koffiekoeken pp. Beleg : ham, kaas; tonijnsla. Koffie of thee € 18  
3 pistolets/sanwiches + 2 minikoeken pp beleg : gerookte en gekookte ham, kaas, tonijnsla, preparé 
en koffie of thee € 20,00 pp  
 
Kaasbuffet : een assortiment van Franse en Belgische kazen (+/- 200 gr ) afgewerkt met fruit en 
verschillende broodsoorten en boter. € 19,50  
 
Assortiment van minisandwiches met luxebeleg à 2,50 €/stuk  
Belegde broodjes mixte : mand met assortiment van broodjes (kaas, ham, americain, brie met noten 
en honing, gerookte zalm, tonijnsla 4 stuks pp € 12  
Aangevuld met minikoffiekoeken en schotel met vers fruit € 19 pp  
Schotel met rauwe groenten en dipsausjes, kaasblokjes, olijven à € 2;20 pp  
 



Taarten : appeltaart met koffie of thee € 5,50  
Assortiment van kleine gabakjes 3 pp met koffie of thee € 7,50  
 
Buffetten aan boord vanaf € 35 pp ( incl. bediening, materiaal en BTW) vraag vrijblijvend onze offerte.  
 
Wenst u andere menu’s, of hebt een bepaald budget geef ons dan een seintje dan zoeken we graag 
met u naar de juiste oplossing.  
 
Prijzen zijn incl. 12% BTW en bediening.  
Uw	uitstap	is	ons	vak	en	daar	helpen	wij	u	graag.	


