BARBECUE
BBQ : € 47,50 per persoon**
Op de grill
Tandoori kippenboutjes met munt & yoghurt
Ierse ribeye
Papilotte van zalm met julienne van groentjes en citroengras
Lamskoteletjes met ‘rosemary & thym’
Ribbekes met chili, mangochutney en limoensap
Gemarineerden kippensaté
BBQ worst
Chilled summer salads
Gepofte aardappelen met koreander & chiliboter
Tomaten ‘enchillada’ met zoete uitjes en bieslook
Spinaziesalade met gestoofde peertjes en geitekaas
Gesmoorde mediterraanse groenten met kruidenpesto’s
Gekruide cajun aardappelen
Assortiment dressings, vinaigrettes en sauzen
Verse bearnaise
Assortiment artisanale broodjes
Dessert naar keuze
U kan een keuze maken uit onderstaande desserten :
Pannacotta met rode vruchten
Of
Mascarponemousse met appel en speculaas
Of
Trio van chocolademousse
Of
Bavarois van frambozen met een coulis van aardbeien en munt
Gelieve eenzelfde dessert te kiezen voor alle gasten

Supplementen dessert
Chocolade moelleux met vanille ijs : € 1,50 per persoon
Warme appeltaart met ijs en vanilleroom : € 1,50 per persoon
Ijstaart met coulis van rode vruchten : € 2,00 per persoon
Biscuittaart met coulis van rode vruchten : € 3,00 per persoon
Grand dessert : € 4,00 per persoon
Individuele minigebakjes, mousses, sorbet
Dessertenbuffet ‘De Jachthoorn’ : € 10,00 per persoon
Degustatiebuffet “Chocolate taste”
Brusselse wafels
Assortiment patisserie
Crème brulé
Riz condé van de chef
Pannacotta met rode vruchten
Fruitsalade (Enkel tijdens zomermaanden)
Vanille ijs
Diverse zachte en harde kazen
Symbolische ijstaart bij dessertenbuffet : € 6,00 per persoon
Symbolische biscuittaart bij dessertenbuffet : € 7,00 per persoon
Voor in de kleine uurtjes
Minisandwiches : € 1,75 per stuk
Grote sandwiches : € 3,00 per stuk
Gelieve op voorhand het aantal stuks door te geven
Soepbuffet : € 6,00 per persoon
Buffet bestaande uit 2 soepen met garnituur aangepast aan het seizoen
Buffet met Belgische, Franse en Italiaanse kazen : € 8,50 per persoon
**Indien er minder dan 25 personen deelnemen aan de BBQ dan worden
koksuren verrekend aan € 40,00 per begonnen uur per kok, met een
minimum van 4 uur.
** Bovenstaande prijzen gelden exclusief drankenforfait
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Allergenen / allergieën
In sommige van onze gerechten zijn er allergenen aanwezig . Omdat wij met
dagverse bereidingen werken is het onmogelijk om deze op onze kaart te
vermelden. Mensen met allergieën kunnen altijd bij ons terecht voor meer info.
Dan doen wij de nodige aanpassingen.
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