WERELDREIS
Een culinaire wereldreis is een ideale formule als je veel gasten ontvangt. Doordat de verschillende buffetten
apart worden opgebouwd in sfeervolle buffetkraampjes krijg je een aangename losse sfeer en zeer vlotte
service.
We rekenen op een minimum van ongeveer 40 gasten per buffet.
Uiteraard kan je de wereldreis nog aanvullen met een voorgerecht, soep en/of een dessertenbuffet.
Deze formule is enkel geschikt voor feesten met bedieningsservice.

o BELGIE

o NOORWEGEN

 Stoofvlees op Vlaamse wijze met Trappistenbier

 Kabeljauw met witte wijnsaus

 Varkenshaas met peperroomsaus

 Zalmhaasje met graantjesmosterd

 Salade & frietjes

 Warme groenten & kruidenpuree

o AMERIKA

o ITALIE

 American Cheeseburger

 Lasagna bolognese

 Spareribbekes

 Pizza pepperoni & pizza mozarella

 Cole salad

 Ciabatta & focaccia

o CHINA

o SPANJE

 Loempia’s met zoetzure saus

 Paella Valencia met kip & zeevruchten

 Babi Pangang

 Gefrituurde calamares met tartaar

 Bami Goreng & gebakken rijst

 Albondigas met pittige tomatensaus

o GRIEKENLAND

o MEXICO

 Souvlakibrochetjes

 Pittige taco’s

 Greek salad

 Chili con carne

 Moussaka

 Tex Mex potatoes

DESSERTENBUFFET
De traditioneel geportioneerde huisbereide klassiekers chocolademoes, ambachtelijke rijstepap 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.
Dessert Royal gaat nog een stapje verder. Naast het dessertenbuffet van het huis presenteren we ook nog
pronkgebak en/of een candybar. Of wat dacht je van een nostalgische ijsfiets om je gasten te verwennen met
lekkere ijsjes.
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WERELDREIS

Jouw feestzaalaankleding
Naast de klassieke tafelaankledingen met non woven tafellakens in kleur naar keuze kunnen we jouw feest
ook voorzien van stijlvol wit of zwart tafellinnen. Combineer eventueel nog met ronde tafels en het waauw
effect gaat meteen de hoogte in.
Wens je liever op een lossere manier je culinaire wereldreis te beleven, dan raden we onze LARGE
staantafels aan. Deze staantafels – rechthoekig of rond - worden steeds voorzien van een bijpassende
zwarte tafelrok en combineren we met de strakke witte KUBO barkrukken. Een zwart wit combinatie past in
elke zaal en is eindeloos combineerbaar met andere decoratieve elementen.

Prijzentabel

Met buffetbedieningsservice

Vanaf 80 personen (2 buffetten)
Vanaf 100 personen (3 buffetten)
Vanaf 150 personen (4 buffetten)
Vanaf 200 personen (5 buffetten)
Soep naar keuze
Standaard dessertenbuffet
Taartenbuffet
Dessertenbuffet van het huis
Dessert Royal
Tafelaankleding in non woven kwaliteit
Tafelaankleding in wit of zwart linnen
Ronde tafels / rechthoekige tafels / stoelen
Staantafels LARGE / Barkruk Kubo

32,00 €
30,00 €
28,00 €
26,00 €
2,75 €
4,00 €
4,50 €
5,00 €
vanaf 6,50 €
2,50 €
3,00 €
vraag info
vraag info

Pakkettarief vanaf 120 personen
3 buffetten + dessertenbuffet van het huis +
tafelaankleding in linnen + ronde tafels

36,00 €
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