WALKING DINNER
TRENDY DISHES
Walking Dinners zijn een ideale manier om je gasten culinair te verwennen zonder dat je lang aan tafel zit. De gerechtjes worden
doorlopend geserveerd of gepresenteerd in een buffetje. Geen maitre d’hotel die zegt wanneer je mag aanschuiven maar wel een
informele sfeer die ongetwijfeld bijdraagt aan het slagen van jouw feest.
Bijkomend kan je zelf bepalen hoe uitgebreid je je walking dinner wenst te voorzien.
Kies een 4 tal gerechtjes voor een kortere receptie stijl en breidt uit tot een 7 tal gerechten en dessert voor een volwaardige maaltijd
Deze formules zijn enkel geschikt voor feesten met bedieningsservice.
Verzorgd modern porcelein & bestek zijn steeds inbegrepen in deze formules en we doen uiteraard ook de vaat.
Vanzelfsprekend kan je je walking dinner ook afsluiten met één van onze dessertenformules.
Maatwerk zoals jij het wenst is daarbij de leidraad.

KOUDE WALKING DINNER GERECHTJES
 Glaasje met kip guacamole, krokant spek en geitenkaas
 Gemarineerde zalm met courgette spaghetti en limoendressing
 Pittige scampi met couscous
 Tartaar van zalm met wasabi dressing
 Vitello tonato
 Tartaar van tomaat met buratta & za’atar kruiden
 Tataki van tonijn met sesamolie
 Carpaccio van gerookte kip met zon kerstomaatjes
 Rundertartaar met picklesdressing, krokantje van Parmezaan
 Tomaat garnaal anno 2022
 Italiaans spiesje met chorizo , Parma ham, Mozarella & kerstomaat

SOEPJES
 Paprika bloemkoolsoepje met mascarpone
 Veloute van boschampignons
 Venkelsoepje gedopeerd met saffraan en crumble van chorizo
 Aspergevélouté met garnaaltjes
 Thaise kippesoep met kokosmelk en koriander
 Soepje van gele wortel met mascarpone en basilicum
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WALKING DINNER
TRENDY DISHES
WARME WALKING DINNER GERECHTJES
 Kippespiesje Tandoori met gebakken rijst
 Op vel gebakken zeebaars met julienne groetjes en paprikajus
 Penne pomodori met gebakken pancetta
 Mini wok met scampi’s & rode curry
 Kabeljauw met zeekraal en tuinkruidenpuree
 Varkenshaasje Black Well met een gratin torentje
 Met knoflook gemarineerd lamskoteletje, risotto
 Saltimbocca met rozemarijnjus
 Kart gebakken zalm met mousseline en Brugse garnaaltjes
 Gegrild St Jacobsnootje met saffraan en ratatouile

ZOETE AFSLUITERS
Als zoete afsluiters kan je naargelang de duurtijd van je walking dinner party opteren voor
 Een gevarieerd aanbod aan geserveerde dessertjes
 Het dessertenbuffet van het huis zodat je het ganse feest nog kan snoepen.
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.

Prijzentabel

2 koude + 2 warme
gerechten

2 koude + soepje +
3 warme gerechten

2 koude + soepje +
4 warme gerechten

Met aangeklede
staantafels
zonder barkrukjes

Met aangeklede
staantafels &
barkrukjes

Vanaf 25 personen

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Vanaf 50 personen

28,00 €

30,00 €

33,00 €

2,50 € pp

5,00 € pp

Vanaf 100 personen

27,00 €

29,00 €

32,00 €

2,00 € pp

4,00 € pp

Vanaf 150 personen

26,00 €

28,00 €

31,00 €

1,50 € pp

3,00 € pp

Dessertenbuffet

5,00 €

5,00 €

5,00 €

-

-
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