
 

Tel  014378250 info@pasko.be www.pasko.be 

Pasko Feestservice bvba            Kattenberg 8 – 2480 Dessel volg ons via  
 

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018  en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief. 

Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 € 

Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen 

BREUGEL Buffet 1 
 

‣ Gegrilde spareribbekes met jagersaus 
‣ KipFILET met appelmoes 
‣ Kipfilet met champignonroomSAUS 
‣ Kalkoenreepjes in zoetzure saus 
‣ Orloffsgebraad 
‣ Varkensfiletgebraad met 
champignonroomsaus 

‣ Vol au vent 
‣ Vlaamse stoverij met Trappistenbier 

‣ WITTE PENSEN 
‣ BEULING met appelmoes 
‣ GEBRADEN GEHAKTBALLETJES met noordkrieken 
‣ Gehaktballetjes in tomatensaus 
‣ Boomstammetjes met vleesjus 
‣ Rundertong met MadeiraJUS 
‣ Kalkoenrollade IN fruitsaus 
‣ Konijn op grootmoeders wijze 
‣ Konijn met pruimen 

  

Vanaf aantal personen 10 15 30 60 

Aantal warme gerechten 3 4 5 6 

‣ Rauwkostgroentjes en mayonaise 
‣ SANDWICHES EN BOERENBROOD 

  
PRIJZENTABEL Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Vanaf 6 personen 14,50 € 14,50 € 

+ vast 50,00 € 

Op aanvraag 

Vanaf 25 personen 14,25 € 16,25 € Op aanvraag 

Vanaf 50 personen 14,00 € 16,00 € 19,00 € 

Vanaf 100 personen 13,75 € 15,25 € 18,75 € 

‣ het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker, 

tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien. 

‣ Het dessertenbuffet van het huis is een  uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,  

Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon. 
 

 Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Soep naar keuze 2,25 € 2,25 € 2,50 € 

Standaard dessertenbuffet 3,25 € 3,25 € 3,50 € 

Dessertenbuffet van het huis 4,25 € 4,25 € 4,50 € 

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een 

kleurencombinatie naar keuze 

2,50 € 

Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen 3,00 € 

Tafelbloemen en kaarsen op maat 

  



 

Tel  014378250 info@pasko.be www.pasko.be 

Pasko Feestservice bvba            Kattenberg 8 – 2480 Dessel volg ons via  
 

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018  en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief. 

Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 € 

Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen 

BREUGEL Buffet 2 
 

‣ Gegrilde spareribbekes met jagersaus 
‣ KipFILET met appelmoes 
‣ Kipfilet met champignonroomSAUS 
‣ Kalkoenreepjes in zoetzure saus 
‣ Orloffsgebraad 
‣ Varkensfiletgebraad met 
champignonroomsaus 

‣ Vol au vent 
‣ Vlaamse stoverij met Trappistenbier 

‣ WITTE PENSEN 
‣ BEULING met appelmoes 
‣ GEBRADEN GEHAKTBALLETJES met noordkrieken 
‣ Gehaktballetjes in tomatensaus 
‣ Boomstammetjes met vleesjus 
‣ Rundertong met MadeiraJUS 
‣ Kalkoenrollade IN fruitsaus 
‣ Konijn op grootmoeders wijze 
‣ Konijn met pruimen 

   

Vanaf aantal personen 10 15 30 60 

Aantal warme gerechten 3 4 5 6 

‣ Warm groentenboeket INBEGREPEN 
‣ Aardappelen naar keuze inbegrepen : puree, gratin, in olijfolie gebakken krieltjes, groentenpuree’s 

   
PRIJZENTABEL Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Vanaf 6 personen 16,50 € 16,50 € 

+ vast 50,00 € 

Op aanvraag 

Vanaf 25 personen 16,00 € 18,00 € Op aanvraag 

Vanaf 50 personen 15,50 € 17,50 € 20,50 € 

Vanaf 100 personen 15,00 € 16,50 € 20,00 € 

‣ het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker, 

tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien. 

‣ Het dessertenbuffet van het huis is een  uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,  

Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon. 
 

 Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Soep naar keuze 2,25 € 2,25 € 2,50 € 

Standaard dessertenbuffet 3,25 € 3,25 € 3,50 € 

Dessertenbuffet van het huis 4,25 € 4,25 € 4,50 € 

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een 

kleurencombinatie naar keuze 

2,50 € 

Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen 3,00 € 

Tafelbloemen en kaarsen op maat 

 

  



 

Tel  014378250 info@pasko.be www.pasko.be 

Pasko Feestservice bvba            Kattenberg 8 – 2480 Dessel volg ons via  
 

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018  en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief. 

Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 € 

Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen 

Koud Buffet 1 

 

‣  gestoomde verse Noorse zalm belle vue 

‣  ½ perzik met huisbereide tonijnmoes 

‣  Zacht gegaard ruggebraad 

‣  Beenhamrolletje met witte asperges 

‣  Gegrilde kippenboutjes met fruit van het seizoen 

‣  Koude gebraden gehaktballetjes met kriekjes 

‣  Gegarnierde eitjes 

‣  Dagverse rauwkost & groentemixen 

‣  Aardappelsla, pastasla en rijstsla 

‣  Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise 

‣  Broodjesbar (3 st pp) 

          
PRIJZENTABEL Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Vanaf 6 personen 16,50 € 16,50 € 

+ vast 50,00 € 

Op aanvraag 

Vanaf 25 personen 16,00 € 18,00 € Op aanvraag 

Vanaf 50 personen 15,50 € 17,50 € 20,00 € 

Vanaf 100 personen 15,00 € 16,50 € 19,50 € 

 

‣ het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker, 

tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien. 

‣ Het dessertenbuffet van het huis is een  uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,  

Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon. 

 
 Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Soep naar keuze 2,25 € 2,25 € 2,50 € 

Standaard dessertenbuffet 3,25 € 3,25 € 3,50 € 

Dessertenbuffet van het huis 4,25 € 4,25 € 4,50 € 

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een 

kleurencombinatie naar keuze 

2,50 € 

Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen 3,00 € 

Tafelbloemen en kaarsen op maat 

 

 

  



 

Tel  014378250 info@pasko.be www.pasko.be 

Pasko Feestservice bvba            Kattenberg 8 – 2480 Dessel volg ons via  
 

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018  en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief. 

Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 € 

Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen 

Koud Buffet 2 

 

‣       gestoomde verse Noorse zalm belle vue 

‣  Tomaatje gevuld met krabsla 

‣  Gerookte forel met ui en mierikswortel 

‣  ½ perzik met huisbereide tonijnmoes 

‣  Zacht gegaard ruggebraad 

‣  Gegrilde kippenboutjes met fruit van het seizoen 

‣  Rosé gebraden rosbief 

‣  Beenhamrolletje met witte asperges 

‣  Gegarnierde eitjes 

‣  Dagverse rauwkost & groentemixen 

‣  Aardappelsla, pastasla en rijstsla 

‣  Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise 

‣  Broodjesbar (3 st pp) 

          
PRIJZENTABEL Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Vanaf 6 personen 19,00 € 19,00 € 

+ vast 50,00 € 

Op aanvraag 

Vanaf 25 personen 18,50 € 20,50 € Op aanvraag 

Vanaf 50 personen 18,00 € 20,00 € 22,50 € 

Vanaf 100 personen 17,50 € 19,00 € 22,00 € 

 

‣ het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker, 
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien. 

‣ Het dessertenbuffet van het huis is een  uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,  

Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon. 
 

 Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Soep naar keuze 2,25 € 2,25 € 2,50 € 

Standaard dessertenbuffet 3,25 € 3,25 € 3,50 € 

Dessertenbuffet van het huis 4,25 € 4,25 € 4,50 € 

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een 

kleurencombinatie naar keuze 

2,50 € 

Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen 3,00 € 

Tafelbloemen en kaarsen op maat 

  



 

Tel  014378250 info@pasko.be www.pasko.be 

Pasko Feestservice bvba            Kattenberg 8 – 2480 Dessel volg ons via  
 

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018  en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief. 

Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 € 

Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen 

Koud Buffet 3 

 

‣  Tomaatje gevuld met Noordzeegarnaaltjes 

‣  Gestoomde verse Noorse zalm Belle Vue 

‣  spiesje van scampi met pesto & mozarella bambini 

‣  Gerookt duo van forel en zalm met ui en mierikswortelsaus 

‣  Vitello Tonnato met kappertjes 

‣  Zacht gegaard ruggebraad met fruitgarnituur  

‣  Zuiderse kippereepjes met rucola en ananas 

‣  Meloen met Ganda ham 

‣  Griekse salade 

‣  Gegarnierde eitjes 

‣  Dagverse rauwkost & groentemixen 

‣  Aardappelsla, pastasla en rijstsla 

‣  Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise 

‣  Broodjesbar (3 st pp) 

          
PRIJZENTABEL Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Vanaf 6 personen 22,00 € 22,00 € 

+ vast 50,00 € 

Op aanvraag 

Vanaf 25 personen 21,50 € 23,50 € Op aanvraag 

Vanaf 50 personen 21,00 € 23,00 € 25,50 € 

Vanaf 100 personen 20,50 € 22,00 € 25,00 € 

‣ het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker, 

tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien. 

‣ Het dessertenbuffet van het huis is een  uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,  

Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon. 

 
 Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Soep naar keuze 2,25 € 2,25 € 2,50 € 

Standaard dessertenbuffet 3,25 € 3,25 € 3,50 € 

Dessertenbuffet van het huis 4,25 € 4,25 € 4,50 € 

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een 

kleurencombinatie naar keuze 

2,50 € 

Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen 3,00 € 

Tafelbloemen en kaarsen op maat 



 

Tel  014378250 info@pasko.be www.pasko.be 

Pasko Feestservice bvba            Kattenberg 8 – 2480 Dessel volg ons via  
 

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018  en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief. 

Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 € 

Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen 

Koud Buffet 4 

 

‣  Tomaatje met Noordzeegarnaaltjes 

‣  Gestoomde verse Noorse zalm belle vue 

‣  Amuse van scampi’s met appel en spekjes 

‣  BAVAROIS van rivierkreeftjes met wasabi 

‣  Trio van gerookte vis : zalm, paling & forel 

‣  Rundercarpaccio met parmesan 

‣  Meesterlycke ham met kruidige roomkaas 

‣  Gerookte eendeborst met mango 

‣  Vitello tonnato met kappertjes 

‣  Zuiderse kippereepjes met rucola en ananas 

‣  Gegarnierde eitjes 

‣  Dagverse rauwkost & groentemixen 

‣  Aardappelsla, pastasla en rijstsla 

‣  Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise 

‣  Broodjesbar (3 st pp) 

   
PRIJZENTABEL Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Vanaf 6 personen 25,00 € 25,00 € 

+ vast 50,00 € 

Op aanvraag 

Vanaf 25 personen 24,50 € 26,50 € Op aanvraag 

Vanaf 50 personen 24,00 € 26,00 € 28,50 € 

Vanaf 100 personen 23,50 € 25,00 € 28,00 € 

‣ het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker, 

tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien. 

‣ Het dessertenbuffet van het huis is een  uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,  

Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon. 
 

 Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Soep naar keuze 2,25 € 2,25 € 2,50 € 

Standaard dessertenbuffet 3,25 € 3,25 € 3,50 € 

Dessertenbuffet van het huis 4,25 € 4,25 € 4,50 € 

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een 

kleurencombinatie naar keuze 

2,50 € 

Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen 3,00 € 

Tafelbloemen en kaarsen op maat 



 

Tel  014378250 info@pasko.be www.pasko.be 

Pasko Feestservice bvba            Kattenberg 8 – 2480 Dessel volg ons via  
 

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018  en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief. 

Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 € 

Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen 

KOUD EN warm Buffet 1 

 
KOUD BUFFET  

‣ gestoomde verse Noorse zalm belle vue  /  ½ perzik met huisbereide tonijnmoes 

‣ Zacht gegaard Ardeens gebraad  /  Beenhamrolletje met witte asperges 

‣ Gegrilde kipfilet met fruit van het seizoen  /  Gegarnierde eitjes  /  Aardappelsla, pastasla en rijstsla 
‣ Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise 
 

WARM BUFFET 

‣ Orloffsgebraad 
‣ Varkensrugfiletgebraad met 

champignonroomSAUS 

‣ kipfilet stroganoff 
‣ Vol au vent 
‣ Konijn op grootmoeders wijze 
‣ Konijn met pruimen 
‣ Gebraden gehaktballetjes met noordkrieken 

‣ Balletjes in tomatensaus 
‣ Kalkoenreepjes in zoetzure saus 

‣ Normandische tongscharrolletjes 
‣ Noordzeevisserspannetje uit de oven 
‣ WOKschotel MET VaRKENSREEPJES & PIRI PIRI 

KRUIDEN 

‣ PITTIGE wokSCHOTEL met TOFU 
‣ Tagliatelli met kippeblokjes en curry 
‣ Lasagna bolognese 
‣ Penne Carbonara 
‣ PENNE A L’ARABIATA 
‣ Tortelloni met Ricotta en spinazie 

Vanaf aantal personen 10 15 30 60 

Aantal warme gerechten 3 4 5 6 

‣ Dagverse rauwkost & groentemixen 
‣ Broodjesbar 
  PRIJZENTABEL Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Vanaf 10 personen 19,00 € 19,00 € 

+ vast 50,00 € 

Op aanvraag 

Vanaf 25 personen 18,50 € 20,50 € Op aanvraag 

Vanaf 50 personen 18,00 € 20,00 € 23,00 € 

Vanaf 100 personen 17,50 € 19,50 € 22,50 € 

‣ het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker, 

tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien. 

‣ Het dessertenbuffet van het huis is een  uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,  

Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon. 
 

 Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Soep naar keuze 2,25 € 2,25 € 2,50 € 

Standaard dessertenbuffet 3,25 € 3,25 € 3,50 € 

Dessertenbuffet van het huis 4,25 € 4,25 € 4,50 € 

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een 

kleurencombinatie naar keuze 

2,50 € 

Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen 3,00 € 

Tafelbloemen en kaarsen op maat 



 

Tel  014378250 info@pasko.be www.pasko.be 

Pasko Feestservice bvba            Kattenberg 8 – 2480 Dessel volg ons via  
 

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018  en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief. 

Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 € 

Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen 

KOUD EN warm Buffet 2 

 
KOUD BUFFET  

‣ gestoomde verse Noorse zalm belle vue / Tomaatje gevuld met krabsla 

‣ Gerookte forel met ui en mierikswortel / ½ perzik met huisbereide tonijnmoes 

‣ Zacht gegaard ruggebraad / Beenhamrolletje met witte asperges 

‣ Gegarnierde eitjes  /  Dagverse rauwkost & groentemixen  /  Aardappelsla, pastasla en rijstsla 

‣ Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise  /  Broodjesbar 
 

WARM BUFFET 

‣ Orloffsgebraad 

‣ Varkensrugfiletgebraad met 

champignonroomSAUS 

‣ kipfilet stroganoff 

‣ Vol au vent 

‣ Konijn op grootmoeders wijze 

‣ Konijn met pruimen 

‣ Gebraden gehaktballetjes met noordkrieken 

‣ Balletjes in tomatensaus 

‣ Kalkoenreepjes in zoetzure saus 

‣ Normandische tongscharrolletjes 

‣ Noordzeevisserspannetje uit de oven 

‣ WOKschotel MET VaRKENSREEPJES & PIRI PIRI 

KRUIDEN 

‣ PITTIGE wokSCHOTEL met TOFU 

‣ Tagliatelli met kippeblokjes en curry 

‣ Lasagna bolognese 

‣ Penne Carbonara 

‣ PENNE A L’ARABIATA 

‣ Tortelloni met Ricotta en spinazie 

Vanaf aantal personen 10 15 30 60 

Aantal warme gerechten 3 4 5 6 

‣ Warm groentenboeket inbegrepen 

‣ Aardappelen naar keuze inbegrepen : kroketjes, pommes duchesses, puree, gratin, in olijfolie gebakken 

krieltjes, kruidige krieltjes, groentenpuree’s   (Ter info : te frituren aardappelen worden ongebakken meegeleverd) 

  PRIJZENTABEL Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Vanaf 10 personen 22,00 € 22,00 € 

+ vast 50,00 € 

Op aanvraag 

Vanaf 25 personen 21,50 € 23,50 € Op aanvraag 

Vanaf 50 personen 21,00 € 23,00 € 26,00 € 

Vanaf 100 personen 20,50 € 22,50 € 25,50 € 

‣ het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker, 

tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien. 

‣ Het dessertenbuffet van het huis is een  uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,  

Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon. 

 Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Soep naar keuze 2,25 € 2,25 € 2,50 € 

Standaard dessertenbuffet 3,25 € 3,25 € 3,50 € 

Dessertenbuffet van het huis 4,25 € 4,25 € 4,50 € 

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een 

kleurencombinatie naar keuze 

2,50 € 

Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen 3,00 € 

Tafelbloemen en kaarsen op maat 
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Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018  en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief. 

Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 € 

Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen 

KOUD EN warm Buffet 3 

 
KOUD BUFFET  

‣ Tomaatje gevuld met Noordzeegarnaaltjes / Bandarillo van scampi, pesto en mozarella bambini 

‣ Gerookt duo van forel en zalm met ui en mierikswortelsaus 

‣ Vitello Tonnato met kappertjes / Zuiderse kippereepjes met rucola en ananas 

‣ Meloen met Ganda ham / Griekse salade 

‣ Gegarnierde eitjes  /  Dagverse rauwkost & groentemixen  /  Aardappelsla, pastasla en rijstsla 

‣ Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise  /  Broodjesbar 

 

WARM BUFFET 

‣ Varkenshaasje met champignonroom 

‣ Kalkoenhaasje in Serranoham MET ROZE PEPERSAUS 

‣ Eendefilet met sinaasjus 

‣ Vlaamse stoverij met Trappistenbier 

‣ varkenswangetjes met rodenbach 

‣ kippestukjes met thaise rode curry 

‣ Kabeljauwhaasje met preiroom 

‣ Tongschar met Granny Smith appeltjes en kerrie 

‣ victoriabaars met tuinkruiden 

‣ schelvishaasje met paprikajus 

‣ Noordzeevisserspannetje uit de oven 

‣ Gegrilde zalm met mosterdsaus 

‣ Wokschotel met kip, citroengras en linguinepasta 

‣ Pasta tricolore met kip en pesto rosso 

‣ pASTA met chorizo, olijfjes, tomaat en 

cheddarkaas 

‣ penne a l’arabiata 

‣ Tortelloni met Ricotta en spinazie 

Vanaf aantal personen 15 30 60 

Aantal warme gerechten 4 5 6 

‣ Warm groentenboeket inbegrepen 

‣ Aardappelen naar keuze inbegrepen : kroketjes, pommes duchesses, puree, gratin, in olijfolie gebakken 

krieltjes, kruidige krieltjes, groentenpuree’s  (Ter info : te frituren aardappelen worden ongebakken meegeleverd) 

  PRIJZENTABEL Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Vanaf 15 personen 24,50 € 24,50 € 

+ vast 50,00 € 

Op aanvraag 

Vanaf 25 personen 24,00 € 26,00 € Op aanvraag 

Vanaf 50 personen 23,50 € 25,50 € 28,50 € 

Vanaf 100 personen 23,00 € 25,00 € 28,00 € 

‣ het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker, 

tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien. 

‣ Het dessertenbuffet van het huis is een  uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,  

Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon. 
 Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Soep naar keuze 2,25 € 2,25 € 2,50 € 

Standaard dessertenbuffet 3,25 € 3,25 € 3,50 € 

Dessertenbuffet van het huis 4,25 € 4,25 € 4,50 € 

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een 

kleurencombinatie naar keuze 

2,50 € 

Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen 3,00 € 
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Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018  en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief. 

Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 € 

Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen 

KOUD EN warm Buffet 4 

 
KOUD BUFFET  

‣ Tomaatje met Noordzeegarnaaltjes / Amuse van scampi’s met appel en spekjes 

‣ Trio van gerookte vis : zalm, paling & forel 

‣ Rundercarpaccio met parmesan / Meesterlycke ham met kruidige roomkaas / Gerookte eendeborst met mango 

‣ Gegarnierde eitjes  /  Dagverse rauwkost & groentemixen  /  Aardappelsla, pastasla en rijstsla 

‣ Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise  /  Broodjesbar 
 

WARM BUFFET 

‣ Varkenshaasje “Duroc” met pepersaus 

‣ kalfslende met jus van dragon 

‣ parelhoendersuprèmes archiduc 

‣ melkbig met cognacsaus 

‣ bacon van mechelse koekoek met brugse kaas en 

serranoham 

‣ kalfsblanquette 

‣ lamssteak met tijmsaus 

‣ Kabeljauwhaasje met bieslookbotersaus 

‣ Tongschar met gerookte zalm en WITTE WIJNSAUS 

‣ Gegrilde zalm met béarnaise 

‣ scampi’s in lookroom 

‣ scampi wok met pittige kruiden 

‣ wok met zongedroodge tomaat & basmati rijst 

‣ pappardelle met zoetwatergarnalen en indische 

curry 

‣ penne parmesan, ham, breydelspek en champignons 

‣ farfalle met gorgonzola & broccoli 

‣ lasagna verde  

Vanaf aantal personen 15 30 60 

Aantal warme gerechten 4 5 6 

‣ Warm groentenboeket inbegrepen 

‣ Aardappelen naar keuze inbegrepen : kroketjes, pommes duchesses, puree, gratin, in olijfolie gebakken 

krieltjes, kruidige krieltjes, groentenpuree’s  (Ter info : te frituren aardappelen worden ongebakken meegeleverd) 
  PRIJZENTABEL Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Vanaf 15 personen 27,50 € 27,50 € 

+ vast 50,00 € 

Op aanvraag 

Vanaf 25 personen 27,00 € 29,00 € Op aanvraag 

Vanaf 50 personen 26,00 € 28,00 € 31,00 € 

Vanaf 100 personen 25,00 € 27,00 € 30,00 € 

‣ het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker, 
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien. 

‣ Het dessertenbuffet van het huis is een  uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,  

Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon. 
 Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Soep naar keuze 2,25 € 2,25 € 2,50 € 

Standaard dessertenbuffet 3,25 € 3,25 € 3,50 € 

Dessertenbuffet van het huis 4,25 € 4,25 € 4,50 € 

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een 

kleurencombinatie naar keuze 

2,50 € 

Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen 3,00 € 

Tafelbloemen en kaarsen op maat 
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Pasko Feestservice bvba            Kattenberg 8 – 2480 Dessel volg ons via  
 

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018  en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief. 

Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 € 

Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen 

warm Buffet 1 
 

‣ Orloffsgebraad 

‣ Varkensrugfiletgebraad met 

champignonroomSAUS 

‣ kipfilet stroganoff 

‣ Vol au vent 

‣ Konijn op grootmoeders wijze 

‣ Konijn met pruimen 

‣ Gebraden gehaktballetjes met noordkrieken 

‣ Balletjes in tomatensaus 

‣ Kalkoenreepjes in zoetzure saus 

‣ Normandische tongscharrolletjes 

‣ Noordzeevisserspannetje uit de oven 

‣ WOKschotel MET VaRKENSREEPJES & PIRI PIRI 

KRUIDEN 

‣ PITTIGE wokSCHOTEL met TOFU 

‣ Tagliatelli met kippeblokjes en curry 

‣ Lasagna bolognese 

‣ Penne Carbonara 

‣ PENNE A L’ARABIATA 

‣ Tortelloni met Ricotta en spinazie 

 
    

Vanaf aantal personen 10 15 30 60 

Aantal warme gerechten 3 4 5 6 

‣ Rauwkostgroentjes 

‣ Broodjesbar (3 st pp) 

   
PRIJZENTABEL Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Vanaf 6 personen 15,50 € 15,50 € 

+ vast 50,00 € 

Op aanvraag 

Vanaf 25 personen 15,00 € 17,00 € Op aanvraag 

Vanaf 50 personen 14,50 € 16,50 € 19,50 € 

Vanaf 100 personen 14,00 € 15,50 € 19,00 € 

‣ het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker, 

tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien. 

‣ Het dessertenbuffet van het huis is een  uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,  

Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon. 
 

 Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Soep naar keuze 2,25 € 2,25 € 2,50 € 

Standaard dessertenbuffet 3,25 € 3,25 € 3,50 € 

Dessertenbuffet van het huis 4,25 € 4,25 € 4,50 € 

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een 

kleurencombinatie naar keuze 

2,50 € 

Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen 3,00 € 

Tafelbloemen en kaarsen op maat 
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Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018  en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief. 

Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 € 

Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen 

warm Buffet 2 

‣ Orloffsgebraad 

‣ Varkensrugfiletgebraad met 

champignonroomSAUS 

‣ kipfilet stroganoff 

‣ Vol au vent 

‣ Konijn op grootmoeders wijze 

‣ Konijn met pruimen 

‣ Gebraden gehaktballetjes met noordkrieken 

‣ Balletjes in tomatensaus 

‣ Kalkoenreepjes in zoetzure saus 

‣ Normandische tongscharrolletjes 

‣ Noordzeevisserspannetje uit de oven 

‣ WOKschotel MET VaRKENSREEPJES &  

PIRI PIRI KRUIDEN 

‣ PITTIGE wokSCHOTEL met TOFU 

‣ Tagliatelli met kippeblokjes en curry 

‣ Lasagna bolognese 

‣ Penne Carbonara 

‣ PENNE A L’ARABIATA 

‣ Tortelloni met Ricotta en spinazie 
 

    

Vanaf aantal personen 10 15 30 60 

Aantal warme gerechten 3 4 5 6 

‣ Warm groentenboeket INBEGREPEN 

‣ Aardappelen naar keuze inbegrepen : kroketjes, pommes duchesses, puree, gratin, in olijfolie 

gebakken krieltjes, kruidige krieltjes, groentenpuree’s 
‣ Ter info : te frituren aardappelen worden ongebakken meegeleverd 

   
PRIJZENTABEL Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Vanaf 6 personen 17,50 € 17,50 € 

+ vast 50,00 € 

Op aanvraag 

Vanaf 25 personen 17,00 € 19,00 € Op aanvraag 

Vanaf 50 personen 16,50 € 18,50 € 21,50 € 

Vanaf 100 personen 16,00 € 17,50 € 21,00 € 

‣ het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker, 

tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien. 

‣ Het dessertenbuffet van het huis is een  uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,  

Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon. 
 

 Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Soep naar keuze 2,25 € 2,25 € 2,50 € 

Standaard dessertenbuffet 3,25 € 3,25 € 3,50 € 

Dessertenbuffet van het huis 4,25 € 4,25 € 4,50 € 

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een 

kleurencombinatie naar keuze 

2,50 € 

Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen 3,00 € 

Tafelbloemen en kaarsen op maat 
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Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018  en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief. 

Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 € 

Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen 

warm Buffet 3 

 

‣ Varkenshaasje met champignonroom 

‣ Kalkoenhaasje in Serranoham MET ROZE 
PEPERSAUS 

‣ Provençaalse gevogeltebrochette 
‣ Eendefilet met sinaasjus 

‣ Vlaamse stoverij met Trappistenbier 

‣ varkenswangetjes met rodenbach 

‣ kippestukjes met thaise rode curry 

‣ Kabeljauwhaasje met preiroom 

‣ Tongscharrolletjes met Granny Smith 
appeltjes en kerrie 

‣ victoriabaars met tuinkruiden 

‣ schelvishaasje met paprikajus 

‣ Noordzeevisserspannetje uit de oven 
‣ Gegrilde zalm met mosterdsaus 

‣ Wokschotel met kip, citroengras en 
linguinepasta 

‣ Pasta tricolore met kip en pesto rosso 

‣ pASTA met chorizo, olijfjes, tomaat en 
cheddarkaas 

‣ farfalle met gorgonzola & broccoli  

‣ Tortelloni met Ricotta en spinazie 
 
    

Vanaf aantal personen 10 15 30 60 

Aantal warme gerechten 3 4 5 6 

‣ Warm groentenboeket en aardappelen naar keuze inbegrepen 
‣ Ter info : te frituren aardappelen worden ongebakken meegeleverd 

 
PRIJZENTABEL Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Vanaf 6 personen 19,00 € 19,00 € 

+ vast 50,00 € 

Op aanvraag 

Vanaf 25 personen 18,50 € 20,50 € Op aanvraag 

Vanaf 50 personen 18,00 € 20,00 € 23,00 € 

Vanaf 100 personen 17,50 € 19,00 € 22,50 € 

‣ het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker, 
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien. 

‣ Het dessertenbuffet van het huis is een  uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,  

Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon. 
 

 Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Soep naar keuze 2,25 € 2,25 € 2,50 € 

Standaard dessertenbuffet 3,25 € 3,25 € 3,50 € 

Dessertenbuffet van het huis 4,25 € 4,25 € 4,50 € 

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een 

kleurencombinatie naar keuze 

2,50 € 

Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen 3,00 € 

Tafelbloemen en kaarsen op maat 
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Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018  en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief. 

Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 € 

Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen 

warm Buffet 4 

 

‣ Varkenshaasje “Duroc” met pepersaus 
‣ kalfslende met jus van dragon 
‣ parelhoendersuprèmes archiduc 
‣ melkbig met cognacsaus 
‣ bacon van mechelse koekoek met brugse kaas 

en serranoham 

‣ kalfsblanquette 
‣ lamssteak met tijmsaus 
‣ Kabeljauwhaasje met bieslookbotersaus 
‣ Tongschar met gerookte zalm en … 

‣ Gegrilde zalm met béarnaise 

‣ scampi’s in lookroom 
‣ scampi wok met pittige kruiden 
‣ WOK met zongedroodge tomaatJES & 

basmati rijst 

‣ pappardelle met zoetwatergarnalen en 
indische curry 

‣ penne parmesan, ham, breydelspek en 
champignons 

‣ GEGRATINEERDE VOLKOREN PENNE MET KAAS, 
SPINAZIE EN EI 

‣ lasagna VERDE

 
    

Vanaf aantal personen 10 15 30 60 

Aantal warme gerechten 3 4 5 6 

‣ Warm groentenboeket en aardappelen naar keuze inbegrepen 
‣ Ter info : te frituren aardappelen worden ongebakken meegeleverd 

  
PRIJZENTABEL Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Vanaf 6 personen 22,00 € 22,00 € 

+ vast 50,00 € 

Op aanvraag 

Vanaf 25 personen 21,50 € 23,50 € Op aanvraag 

Vanaf 50 personen 21,00 € 23,00 € 26,00 € 

Vanaf 100 personen 20,50 € 22,00 € 25,50 € 

‣ het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker, 
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien. 

‣ Het dessertenbuffet van het huis is een  uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,  

Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon. 
 

 Kant en klaar geleverd Met borden en 

bestekservice 

Met buffet  

bedieningsservice 

Soep naar keuze 2,25 € 2,25 € 2,50 € 

Standaard dessertenbuffet 3,25 € 3,25 € 3,50 € 

Dessertenbuffet van het huis 4,25 € 4,25 € 4,50 € 

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een 

kleurencombinatie naar keuze 

2,50 € 

Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen 3,00 € 

Tafelbloemen en kaarsen op maat 




