PARTY BITES
Voor feesten met bedieningsservice
Party bites, is de ideale formule als je je je feest vanaf de eerste minuut wil laten losbarsten. We serveren sharing plates,
hippe amuses, kleine hamburgertjes, enz doorheen de avond.
Optioneel kan ook de zoetebek verwend worden met een dessertenbuffet. Het catering deel sluiten we af met een vers
gebakken middernacht frietje waarna je voldoende energie hebt om nog stevig door te feesten.
Handig zijn ook de staantafels – zowel strak als met bijhorend linnen in diverse kleuren mogelijk.
We voorzien ongeveer 1 tafel per 10 gasten
Vanzelfsprekend is maatwerk ook hier perfect mogelijk.

Apero sharing plates
 Een mix met gemarineerde olijfjes, crostini’s met dip, kerstomaatjes, chorizo, mozarella
bambini, gedroogde ham, kaasfrietjes……
Koude party bites
 Salad in a jar - Ceasar salad met crunchy chicken


Penne tricolore met gerookte zalmdobbelsteentjes en Thousand Islands dressing

Soepje
 Paprika bloemkool vélouté met mascarpone
Warme party bites
 Tapas bites verdeeld over de party tafels met mini kaaskroketjes
goujonettes, bitterballetjes…. & dipsausjes


Quiche lorraine



Mini rundshamburger

, pizzabuideltjes,

Late night snack
 Frietjes in puntzakje

Prijzentabel

Walking dinner geserveerd

Met trendy staantafels

Vanaf 50 personen

21,00 €

23,00 €

Vanaf 100 personen

20,00 €

21,50 €

Vanaf 150 personen

19,00 €

20,00 €

Standaard dessertenbuffet

4,00 €

-

Taartenbuffet

4,50 €

-

Dessertenbuffet van het huis

5,00 €

-

Ronde tafels / rechthoekige tafels / stoelen / staantafels LARGE / barkrukken…

vraag info

De traditioneel geportioneerde huisbereide klassiekers chocolademoes, ambachtelijke hoeverijstepap met bruine suiker
en tiramisu vormen het standaard dessertenbuffet. Er wordt 1,5 portie dessert per persoon voorzien.
Het taartenbuffet omvat een mengeling van klassieke taarten op basis van 1,5 portie taart per persoon.
Het dessertenbuffet van het huis bevat een waaier aan mini dessertjes, zowel mousses als bavaroises en gebakjes, In dit
snoepertjesbuffet wordt je verwend met 4 dessertjes per persoon. Het aanbod aan dessertjes breidt uit samen met het
aantal gasten aan je feesttafel.
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Deze prijslijst is geldig vanaf 01/01/2022 en vervangt alle voorgaande prijslijsten.
Gratis levering binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 250,00 €
Alle prijzen zijn btw inclusief.

