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HAPJES 

APEROPLANKEN 

Zuiderse aperoplank 

Zongedroogde tomaatjes 

Chorizo 

Feta kaas 

Olijven 

Tapenade 

Pesto 

Grissini’s 

Mini wraps 

Belgische aperoplank 

Jonge kaas 

Oude kaas 

Mini wraps 

Kerstomaatjes 

Salami 

Hollandse worst 

Mosterd 

Nootjes 

 

Gezonde aperoplank 

Radijsjes 

Kerstomaatjes 

Komkommer 

Bloemkool 

Paprika 

Wortel 

Grissini’s 

Dipsaus 

Prijzen  
Zuiderse aperoplank  € 6,- per persoon 
Belgische aperoplank  € 6,- per persoon 
Gezonde aperoplank  € 6,- per persoon 
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WARME HAPJES

Mini pizza’s 

Mini worstenbroodjes 

Seizoenssoepje 

Albondiga’s 

Kippenspiesje 

Mini hamburgers 

Scampi’s 

… 

KOUDE HAPJES 

Carpaccio van Belgisch wit-blauw 

Tartaar van zalm 

Vitello tonato 

Orzo met tomaat en mozzarella 

Oosters kipslaatje met ananas 

Garnaalcocktail 

Bulgur met scampi 

Forelmousse 

Farfale met gerookte zalm 

Gazpacho 

Spirelli met homemade pesto en spekjes 

…. 

TAPAS 

Assortiment zuiderse hapjes. De koude tapas kan gekozen worden als hapje vooraf, we rekenen 
dan op 3 hapjes per persoon, ofwel kan de tapas als maaltijd gekozen worden. 

Tapas in combinatie met paella of barbecue 

è Apero plank met vb: chorizo, tortilla, zongedroogde tomaatjes, olijven, fetakaas, 
gerookte ham, olijven, mini wraps,… 

è De apero plank wordt aangevuld met hapjes, vb.: scampi’s, kippenspiesjes met tzatziki, 
albondiga’s, Zuiderse tomatensoep, gazpacho, kippenboutjes, bruschetta 

Tapas als hoofdmaaltijd 

è Zuiderse aperoplank  
è Paella, chili con carne, scampi’s, calamares, albondiga’s, kippenboutjes, ribbetjes 
è Assortiment groenten en koude sausjes 
è Brood en boter 

Prijzen  
Tapas in combinatie met paella of barbecue € 10,- per persoon 
Tapas als hoofdmaaltijd € 28,- per persoon 
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BARBECUE 

LUXE BARBECUE 

Al onze luxe barbecue formules kunnen gekozen worden indien de barbecue door ons verzorgd 
wordt. Toch met een kleinere groep of wilt u liever uw barbecue zelf bakken? Check onze take 
away prijslijst. 

Luxe barbecue 1 

Saté 

kipfilet 

Ribben 

Balletjes 
brochette 

Chipolatta 

Luxe barbecue 2 

Chateaubriand 

Barbecue worst 

Zalm 

Saté 

Balletjes 
brochette 

Luxe barbecue 3 

Chateaubriand 

Varkenshaasje 

Balletjes 
brochette 

Zalm 

Gezouten spek 

Gemarineerde 
kipfilet 

Luxe barbecue 4 

Chateaubriand 

Lamskroon 

Scampi’s 

Gemarineerde 
kipfilet 

Zwaardvis 

Balletjes 
brochette 

Barbecue worst 

Inbegrepen bij onze luxe barbecue 

è Warme sauzen: champignonsaus, pepersaus 
è Krieltjes: deze worden ter plaatse in een grote pan bereid 
è Groentenbuffet: ons groentenbuffet bestaat uit minstens 12 soorten verse groenten, 

huisbereide salades, pastasalade, aardappelsalade en healthy salades. 
è Koude sauzen: assortiment van minstens 5 verschillende sauzen 
è Baguettes en boter 
è Vegetariërs of veganisten in uw gezelschap? Meld het ons, wij voegen ook voor hen iets 

toe aan onze luxe barbecue! 

Prijzen  
Luxe barbecue 1 € 16,- per persoon 
Luxe barbecue 2 € 17,- per persoon 
Luxe barbecue 3 € 18,50 per persoon 
Luxe barbecue 4 € 19,50 per persoon 
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WINTERBARBECUE 

Onze “winterbarbecue” is het hele jaar door verkrijgbaar. Deze heeft een assortiment warme 
groenten extra die zeker in de koude wintermaanden smaken.  

Winterbarbecue 1 

Gemarineerde kipfilet 

Ribben 

Witte pensen 

Saté 

Chipolatta 

Balletjes brochette 

Winterbarbecue 2 

Chateaubriand 

Varkenshaasje 

Gemarineerde kipfilet 

Balletjes brochette 

Zalm 

Barbecue worst 

Winterbarbecue 3 

Chateaubriand 

Scampi’s 

Varkenshaasje 

Gemarineerde kipfilet 

Lamskroontje 

Zalm 

Inbegrepen bij onze winterbarbecue 

è Warme sauzen: champignonsaus, pepersaus 
è Krieltjes: deze worden ter plaatse in een grote pan bereid 
è Koude groenten: ons groentenbuffet bestaat uit minstens 6 soorten verse groenten, 

huisbereide salades, pastasalade, aardappelsalade en healthy salade. 
è Warme groenten: vb witloof, gegratineerde wintergroenten, boontjes met spek,… 
è Koude sauzen: assortiment van minstens 5 verschillende sauzen 
è Baguettes en boter 
è Vegetariërs of veganisten in uw gezelschap? Meld het ons, wij voegen ook voor hen iets 

toe aan onze luxe barbecue! 

Prijzen  
Winterbarbecue 1 € 16,50 per persoon 
Winterbarbecue 2 € 18,50 per persoon 
Winterbarbecue 3 € 19,50 per persoon 

 

Supplement 

Hapjes en dessert bij (winter) barbecue 

è Assortiment van 3 koude hapjes en 3 mini dessertjes per persoon 
è Er kan ook gekozen worden voor 3 koude hapjes en ijstaart 

Prijzen  
Hapjes en dessertjes (of ijstaart) bij barbecue € 10,- per persoon 
Bord, mes en vork € 1,50 per persoon 
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Forfait voor het verzorgen van uw barbecue 

Voor het verzorgen van een barbecue rekenen wij steeds een forfait. Dit houdt onderstaande in: 

è Onze “bakker” komt volgens de regels van de kunst de gekozen barbecue op uw locatie 
bakken. 

è Deze persoon stelt de barbecue stand op.  
o Een professionele vouwtent (3,5m x 3,5m)  
o Werktafels aangekleed met mooie tafelrokken 
o Barbecue toestellen en het verbruik van gas 
o Chaffingdish toestellen met de nodige brandpasta 
o Tangen en lepels voor het uitserveren aan de barbecue stand 
o Eventueel verlichting van onze tent 
o … 

è Enige wat wij nodig hebben is een wateraftappunt en een stopcontact. 
è Als het vlees gebakken is wordt dit aangesneden (vb chateaubriand, lamskroon, 

varkenshaasje,…) en aan onze barbecuestand uitgeserveerd. Ook de warme sauzen en 
krielpatatjes worden aan onze barbecue stand uitgeserveerd.  

è Bij minder zonnig weer of winter wordt er indien mogelijk binnen uitgeserveerd. 

Wij werken niet met aantal stuks vlees of vis per persoon, maar rekenen minstens 300 gram 
vlees of vis per persoon. Bedoeling is dat jullie en jullie gasten kunnen genieten van alle keuzes 
die in jullie barbecue formule voorzien worden. Iedereen komt dus zo veel als hij/zij wil langs ons 
groentenbuffet en onze barbecue stand. 

Als iedereen klaar is met eten ruimen wij onze barbecue stand netjes op, en het gebakken vlees 
en groentjes laten we zonder probleem bij jullie achter. 

Voor een barbecue zijn we ongeveer 3u ter plaatse aanwezig. 

Ook transport 25km rondom Bouwel, reinigen barbecuetoestellen etc zijn in onze forfait 
inbegrepen. 

Prijzen  
Forfait verzorgen barbecue € 175,- per barbecue 
Bord, mes en vork € 1,50 per persoon 
Bediening of extra bakker € 27,- per persoon per uur 

 

Supplement 

Hapjes (3 per persoon) en mini dessert bij (winter) barbecue 

Dessert assortiment 

è Assortiment van 3 kleine dessertjes per persoon. Vb chocolademousse, gezouten 
caramelmousse, panna cotta, bavarois, speculaasmousse, tiramisu,… 
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BUFFETTEN 

KOUD BUFFET 

Al onze koude buffetten zijn mogelijk vanaf 10 personen. Toch met een kleinere groep? Check 
onze take away prijslijst. 

Koud buffet 1 

Huisbereide zalm 

Perzik gevuld met tonijnsla 

Aspergerolletje met ham 

Gebraad afgewerkt met 
vers fruit 

Rosbief 

Koud buffet 2 

Gerookte vis (heilbot, forel 
en zalm) 

Huisbereide zalm 

Kipfilet 

Geitenkaas of brie met 
spekjes en noten 

Frikadellen met kriekjes 

Koud buffet 3 

Tomaat garnaal 

Scampi’s  

Brie of geitenkaas met 
spekjes en noten 

Gerookte vis (heilbot, forel 
en zalm) 

Aspergerolletje met ham 

Inbegrepen bij uw koud buffet 

è Groentenbuffet: ons groentenbuffet bestaat uit minstens 6 soorten verse groenten, 
huisbereide salades, pastasalade, aardappelsalade en healthy salades. 

è Koude sauzen: assortiment van minstens 3 verschillende sauzen 
è Baguettes en boter 
è Vegetariërs of veganisten in uw gezelschap? Meld het ons, wij voegen ook voor hen iets 

toe aan onze buffetten! 

Prijzen  
Koud buffet 1 € 21,- per persoon 
Koud buffet 2 € 23,- per persoon 
Koud buffet 3 € 25,- per persoon 

 

Supplement 

Prijzen  
Hapjes en mini dessert bij koud buffet € 10,- per persoon 
Mini dessertjes (3 per persoon) € 6,- per persoon 
Ambachtelijke taarten € 5,- per persoon 
Bord, mes, vork, glazen € 0,50 per stuk 
Bediening buffet € 27,- per persoon per uur 



Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten. Al onze prijzen van deze prijslijst zijn exclusief btw (6% op leveren of afhaal, 
12% op verzorgen van feest, 21% voor dranken) 

9 

WARM BUFFET 

Ons warm buffet is verkrijgbaar vanaf 10 personen. Jullie bestelling wordt op een afgesproken 
tijdstip warm geleverd in onze chaffing disch toestellen. 

Toch met een kleinere groep? Check onze take away prijslijst! 

Warm buffet 1 

Videe 

Vispannetje 

Rundsstoofvlees 

Warm buffet 2 

Zalmfilet met vissaus 

Varkenshaasje met pepersaus 

Kipfilet met champignonsaus 

Warm buffet 3 

Tongrolletjes in kreeftensaus 

Pasta met scampi’s en curry 

Romig kippenstoofpotje met 
seizoensgroenten 

Warm buffet 4 

Paella mixta 

Chili con carne 

Pasta met scampi, curry, lente ui en 
kerstomaat 

Inbegrepen bij uw warm buffet (uitgezonderd warm buffet 4) 

è Warme seizoensgroenten vb witloof, parelcouscous met seizoensgroenten, boontjes 
è Aardappelbereiding naar keuze: krieltjes, puree, gratin,… 

Prijzen  
Warm buffet 1 € 19,- per persoon 
Warm buffet 2 € 21,- per persoon 
Warm buffet 3 € 23,- per persoon 
Warm buffet 4 € 20,- per persoon 

 

Supplement 

Hapjes en mini dessert bij koud buffet 

Mini dessert assortiment 

Assortiment ambachtelijke taarten 

Prijzen  
Hapjes en mini dessert bij buffet € 10,- per persoon 
Ambachtelijke taarten € 5,- per persoon 
Bord, mes, vork, glazen € 0,50 per stuk 
Bediening buffet € 27,- per persoon per uur 
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KOUD EN WARM BUFFET 

Koud en warm buffet mogelijk vanaf 10 personen. Jullie bestelling wordt op een afgesproken 
tijdstip (warm) geleverd in onze chaffing disch toestellen. 

Koud en warm buffet 1 

Koud: 

Aspergerolletje 

Kipfilet 

Huisbereide zalm 

Warm: 

Vispannetje 

Videe 

Goulash (rund) 

Koud en warm buffet 2 

Koud: 

Frikadellen met krieken 

Perzik met tonijn 

Gerookte vis 

Warm: 

Kipfilet in champignonsaus 

Ribben 

Zalmfilet in vissaus 

Koud en warm buffet 3 

Koud: 

Tomaat garnaal 

Brie met spekjes en noten 

Aspergerolletje 

Warm: 

Tongrolletjes in kreeftensaus 

Lamskroontje met pepersaus 

Kipfilet met champignonsaus 

Koud en warm buffet 4 

Koud: 

Scampi’s 

Carpaccio van Belgisch wit-blauw 

Tomaat mozzarella 

Warm: 

Paella mixta 

Chili con carne 

Pasta carbonara 

Inbegrepen bij uw koud en warm buffet 

è Warme en koude seizoensgroenten, koude sauzen, brood en boter 
è Aardappelbereiding naar keuze: krieltjes, puree, gratin,… 

Prijzen  
Koud en warm buffet 1 € 28,- per persoon 
Koud en warm buffet 2 € 29,- per persoon 
Koud en warm buffet 3 € 30,- per persoon 
Koud en warm buffet 4 € 29,- per persoon 
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BREUGEL 

Onze breugelbuffetten zijn mogelijk vanaf 10 personen. Jullie bestelling wordt op een 
afgesproken tijdstip (warm) geleverd in onze chaffing disch toestellen. 

Toch met een kleinere groep? Vraag naar onze mogelijkheden! 

Breugel 1 

Soep (vb tomatenroomsoep) 

Ribben 

Videe 

Zware en witte pensen 

Frikadellen 

Krieken 

Appelmoes 

Breugel 2 

Charcuterie schotel 

Frikadellen 

Kippenboutjes 

Stoofvlees 

Krieken 

Appelmoes 

Inbegrepen bij uw breugel buffet 

è Koude seizoensgroenten 
è Assortiment brood en boter 
è Koude sauzen 

Prijzen  
Breugel 1 € 21,- per persoon 
Breugel 2 € 18,- per persoon 

 

Supplement 

Krielpatatjes en warme groenten ipv koude groenten  

Assortiment koude hapjes en mini dessertjes in combinatie met buffet 

Assortiment ambachtelijke taarten 

Prijzen  
Krieltjes en warme groenten € 2,50 per persoon 
Hapjes en mini dessert, combinatie met buffet € 10,- per persoon 
Assortiment ambachtelijke taarten € 5,- per persoon 
Bord, mes, vork, glas,… € 0,50 per item 
Bediening € 27,- per persoon per uur 
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ONTBIJT EN BRUNCH 

ONTBIJTBUFFET 

Ons ontbijtbuffet is mogelijk vanaf 10 personen. Zoals u van ons gewoon bent worden al onze 
buffetten dagvers en met de grootste zorg bereid! 

Standaard ontbijtbuffet 

Assortiment pistolets en sandwiches 

Charcuterie 

Huisbereide confituur en slaatjes 

Yoghurt 

Boter 

Luxe ontbijtbuffet 

Assortiment pistolets en sandwiches 

Charcuterie en luxe charcuterie 

Huisbereide confituur en slaatjes 

Yoghurt, ontbijtgranen 

Boter, choco 

Spek en eitjes 

Prijzen  
Standaard ontbijtbuffet € 12,- per persoon 
Luxe ontbijtbuffet € 16,- per persoon 

 

Supplement 

Vers geperst fruitsap 

Spek en eitjes (warm geleverd) 

Cava (0,75 cl) 

Prijzen  
Vers geperst fruitsap (0,5l) € 5,-  
Spek en eitjes € 3,- per persoon 
Cava (0,75cl) € 15,- 
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BRUNCH 

Al onze ontbijten en brunches zijn mogelijk vanaf 10 personen. 

Brunch (dit gedeelte is bij iedere brunch inbegrepen) 

Assortiment pistolets en sandwiches 

Charcuterie 

Slaatjes, yoghurt 

Boter, choco 

Brunch 1 

Frikadellen met krieken 

Kip met appelmoes 

Witte en zwarte pensen 

Assortiment brood 

Brunch 2 

Tomatenroomsoep met 
balletjes 

Videe 

Rundsstoofvlees 

Warme seizoensgroenten 

Krieltjes 

Brunch 3 

Kipfilet met 
champignonsaus 

Tongrolletjes in 
kreeftensaus 

Varkenshaasje met 
pepersaus 

Warme seizoensgroenten 

Krieltjes 

Prijzen  
Brunch 1 € 24,- per persoon 
Brunch 2 € 26,- per persoon 
Brunch 3 € 29,- per persoon 

 

Supplement 

Soep naar keuze 

Mini dessertjes 

Bediening 

Prijzen  
Soep naar keuze Vanaf € 5,- per liter 
Mini dessertjes (3 per persoon) € 6,- per persoon 
Bediening € 27,- per persoon per uur 
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BROODJES 

MINI BROODJES 

Wij voorzien steeds 5 mini broodjes per persoon. Ook kunnen deze aangevuld worden met mini 
wraps. Wij maken steeds een mix van broodjes belegd met vlees, vis, kip en vegetarisch beleg. 

Basic broodjes 

5 mini broodjes per persoon belegd met charcuterie en slaatjes 

Luxe broodjes 

5 mini broodjes belegd met spreads, luxe charcuterie, groenten,… 

Mix basic en luxe broodjes 

5 mini broodjes per persoon. De helft belegd met luxe ingrediënten, de andere helft met basic 
ingrediënten 

Prijzen  
Basic broodjes € 7,- per persoon 
Luxe broodjes € 9,- per persoon 
Mix basic en luxe broodjes € 8,- per persoon 
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PAELLA 

De topper in onze take away! Voor groepen vanaf 10 personen komen we ook graag de paella 
ter plaatsen bereiden in onze authentieke paella pan. 

PAELLA MIXTA 

Gamba’s, langoustines, scampi’s, 
rivierkreeftjes, calamares, inktvisjes, chorizo, 
kipfilet 

PAELLA VEGE 

Paprika, erwtjes, boontjes, kerstomaten, 
aubergines, courgette, ui 

Inbegrepen bij uw paella 

è Assortiment brood en boter 

Prijzen  
Paella mixta € 15,- per persoon 
Paella vege € 15,- per persoon 

 

Supplement 

Home made sangria 

Assortiment Zuiderse hapjes en mini dessertjes (gecombineerd met paella) 

è Vb albondiga’s, gazpacho, bruschetta,… 

Tapas (gecombineerd met paella) 

è Apero plank die gevuld wordt met vb: chorizo, toritlla, zongedroogde tomaatjes, olijven, 
fetakaas, gerookte ham, olijven, mini wraps,… 

è De apero plank wordt aangevuld met hapjes, vb.: scampi’s, kippenspiesjes met tzatziki, 
albondiga’s, Zuiderse tomatensoep, gazpacho, kippenboutjes, bruschetta 

Luxe barbecue in combinatie met paella 

Prijzen  
Huisbereide sangria € 13/L 
Hapjes en dessertjes in combinatie met paella € 10,- per persoon 
Zuiderse tapas € 10,- per persoon 
Luxe barbecue in combinatie met paella € 7,- per persoon 



Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten. Al onze prijzen van deze prijslijst zijn exclusief btw (6% op leveren of afhaal, 
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Forfait verzorgen paella 

Voor het ter plaatsen bereiden van een paella rekenen wij steeds een forfait. Dit houdt 
onderstaande in: 

è Onze kok komt volgens de regels van de kunst de gekozen paella (en hapjes) op uw 
locatie bereiden. 

è Deze persoon stelt de eetstand op.  
o Een professionele vouwtent (3,5m x 3,5m)  
o Werktafels aangekleed met mooie tafelrokken 
o Authentieke paella pan en het verbruik van de gas 
o Eventueel verlichting 
o … 

è Enige wat wij nodig hebben is een wateraftappunt en een stopcontact. 
è Als de paella bereid is mag iedereen naar de grote paella pan komen en wordt de paella 

op de borden geserveerd.  
è Bij minder zonnig weer of winter wordt er indien mogelijk binnen uitgeserveerd. 

Als iedereen klaar is met eten ruimen wij onze paella stand netjes op, en de paella die niet op is 
kan zonder probleem achtergelaten worden voor jullie. 

Voor het bereiden, uitserveren en opruimen van de paella zijn wij ongeveer 2u ter plaatse. 

Ook transport 25km rondom Bouwel, reinigen paella pan etc zijn in onze forfait inbegrepen. 

Prijzen  
Forfait verzorgen paella € 125,-  
Bord, mes en vork € 1,50 per persoon 
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DESSERTS 

Mini dessert assortiment 

è 3 kleine dessertjes per persoon 
o Vb chocolademousse, panna cotta, limoncellomousse, speculaasmousse, 

bavarois, tiramisu, crème brûlée,… 

Ijstaart, afgewerkt met foto of thema naar keuze. Ook de smaak is vrij te kiezen. 

è Aangevuld met chocoladesaus, verse fruitsalade, slagroom en discobolletjes 

Desserten (1 persoons porties) 

è Vb chocolademousse, panna cotta, speculaasmousse, bavarois, tiramisu, crème 
brûlée,… 

Ijslammetje, met of zonder grenadine, in smaak naar keuze 

è Aangevuld met chocoladesaus, verse fruitsalade, slagroom en discobolletjes 

Warme desserts 

è Banaan, gevuld met chocolade en amaretto 
è Gegrilde ananas met bolletje vanille ijs en munt 
è Rood fruit met kaneel en marshmallow 

Assortiment ambachtelijke taarten 

  

Prijzen  
Assortiment mini desserts € 6,- per persoon 
Ijstaart  € 6,50 per persoon 
Desserten per persoon € 4,50 per dessert 
Ijslammetje € 6,50 per persoon 
Warme desserts € 6,- per dessert 
Assortiment ambachtelijke taarten € 5,- per persoon 
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AANGEPASTE PRIJSLIJST TAKE AWAY 

Apero (elke dag verkrijgbaar, steeds 2 dagen op voorhand te bestellen) 

Apero plank ............................................................................................................ € 6,- per persoon 

VB kaasblokjes, bouletjes, kippenspiesjes, gevulde kipfilet, rolletjes gerookte ham, Amsterdamse uitjes, 
mini wraps, tomaat mozzarella, … 

Soep (elke dag verkrijgbaar) 

Tomatenroomsoep met balletjes of dagsoep (vraag ernaar) ................................................. € 5,-/L 

Onze automaat staat dagelijks voor jullie gevuld met dagverse gerechten 

Warme gerechten (makkelijk zelf op te warmen. Steeds 2 dagen op voorhand te bestellen) 

Tongrolletjes (5 stuks) met kroketten of gratin .................................................................... € 14,50 

Paella (enkel vrijdag, zaterdag en zondag te bestellen) .......................................................... € 10,- 

Varkenshaasje met boontjes (omwikkeld met spek), warme saus en gratin of kroketten ........ € 14,- 

Frikadellen met kriekjes ............................................................................................................... € 8,- 

Vispannetje met gratin of kroketten ...................................................................................... € 13,50 

Chili con carne met potje zure room en rijst ............................................................................. € 10,- 

Pasta’s (elke dag verkrijgbaar) 

Pasta met scampi’s en currysaus ......................................................................................... € 13,50 

Pasta met kippenblokjes in kruidensaus ................................................................................... € 11,- 

Pasta carbonara (met spekjes en parmezaan) ......................................................................... € 11,- 

Koude schotels met sausje (elke dag verkrijgbaar) 

Gebakken kippenblokjes of tonijn ................................................................................................ € 9,- 

Gerookte zalm ........................................................................................................................... € 12,- 

Brie of geitenkaas met spekjes en noten .................................................................................. € 10,- 

Lunch broodjes (5 kleine broodjes per persoon, elke dag verkrijgbaar) 

Basic broodjes ............................................................................................................................. € 7,- 

Luxe broodjes .............................................................................................................................. € 9,- 

Mix basic en luxe broodjes .......................................................................................................... € 8,- 
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Ontbijtmand voor 2 personen (dagelijks verkrijgbaar, ten laatste 24u op voorhand bestellen)€ 60,- 

Assortiment pistolets, croissants, sandwiches, koffiekoeken, madeleine en donut 

Fruitsap, melk, koffie, thee, suiker 

Charcuterie schotel (kaas, kippenwit, salami, brie, gerookte ham, brie), luxe schotel (tomaat mozzarella, 
gerookte zalm, philadelpia), slaatjes 

Ontbijtgranen, choco, yoghurt, hard gekookte eitjes 

Groentenbuffet (verkrijgbaar vrijdag, zaterdag en zondag) ..................................................... € 11,- 

Slamix, tomaat, wortel, komkommer, hard gekookt ei, radijses, rucola, preischeuten, aardappelsla, 
pastasla, healthy slaatje, 3 koude sausjes, broodjes en boter 

Koud buffet (verkrijgbaar vrijdag, zaterdag en zondag) 

Koud buffet 1 (verkrijgbaar vrijdag, zaterdag en zondag) ....................................................... € 22,- 

Perzik met kipsla, tomaat mozzarella, aspergerolletje met ham, rosbief met pijnboompitjes, 
groentenbuffet, koude sausjes, broodjes en boter 

Koud buffet 2 (verkrijgbaar vrijdag, zaterdag en zondag) ....................................................... € 25,- 

Gerookte zalm, scampi brochette, kipfilet, aspergerolletje, groentenbuffet, koude sausjes, broodjes en 
boter 

Desserts (verkrijgbaar zaterdag en zondag ) 

Chocolademousse, speculaasmousse, tiramisu .......................................................................... € 4,- 

 

è Alle gerechten van onze take away lijst zijn verkrijgbaar op bestelling en voor 1 persoon 
è Afhaal maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, bestelling ten laatste 2 dagen op 

voorhand, 16u. 
è  Paella, groentenbuffet, koud buffet en desserts enkel in het weekend verkrijgbaar. Bestelling 

ten laatste donderdag 16u voor afhaal vrijdag, zaterdag of zondag. 
è Afhaal vrijdag, zaterdag en zondag, bestelling ten laatste donderdag 16u.
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VOORBEELDEN VERZORGEN FEEST 

Hier vindt u enkele voorbeelden terug van formules die vaak terugkomen. Er wordt steeds een 
prijs op maat gemaakt. 

VOORBEELD BABYBORREL 

Babyborrel 1 

2 mini wraps per persoon 

2 mini broodjes (luxe en basic) per persoon 

2 mini dessertjes per persoon 

Babyborrel 2 

Aperoplank en soepbuffet 

2 mini broodjes per persoon 

2 mini dessertjes per persoon 

VOORBEELD COMMUNIE 

Communie 1 

Apero plank 

2 hapjes per persoon 

Barbecue 3 

Ijstaart met verse fruitsla, chocoladesaus en 
slagroom 

Communie 2 

3 apero hapjes per persoon 

Barbecue 2 

3 mini dessertjes per persoon 

VOORBEELD RECEPTIE 

Receptie 1 

Dranken 

è Witte wijn, rode wijn, cava, pils, plat 
water, bruis water, fruitsap 

Tafelhapjes 

è Olijven, nootjes, grissini, tapenade 

4 koude hapjes per persoon 

è Assortiment vlees, vis en vegetarisch 

1 mini dessertje per persoon 

Receptie 2 

Tafelhapjes 

è Olijven, nootjes, grissini, tapenade 

2 mini broodjes, 2 mini wraps en 2 koude 
hapjes 

è Assortiment vlees, vis en vegetarisch 

1 mini dessertje per persoon 
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DRANKEN 

Onderstaande dranken hebben wij steeds op voorraad en kunnen via ons verkregen worden. Wij 
hebben de gewoonte om de geopende flessen in rekenin te brengen. Uiteraard worden de 
dranken koel geleverd. 

Huiswijn 

è Wit, rood of rosé  

Cava 

Sangria 

è Huisbereid volgens authentiek recept! Aangevuld met vers seizoensfruit. 

Pils 

Zwaar bier 

è Duvel, donkere Leffe 

Speciaal streekbier 

Frisdranken 

è Cola, cola zero 
è Fanta, sprite 
è Ice tea, green tea 
è Plat water, bruis water 
è Tonic (fever tree of fentimans) 

Fruitsap 

è Appelsiensap 
è Appelsap 

Coffee corner 

è Melk, suiker, zoetjes en kleine zoetigheden kunnen natuurlijk niet ontbreken 
è Afhankelijk van de grootte van de groep voorzien wij een koffiemachine met bonen of 

een percolator. Uiteraard wordt er ook een waterkoker voor de thee voorzien.
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

BTW 

Al onze prijzen zijn steeds exclusief btw tenzij anders vermeld. Wij hanteren 3 BTW- tarieven: 

6% voor aflevering van voedsel (levering of afhaal) 

12% voor de verzorging van uw feest 

21% voor dranken en diensten (bediening) 

De prijzen van de take away zijn inclusief btw.  

AANTAL PERSONEN 

Onze take away gerechten zijn steeds porties van 1 persoon en zelf op te warmen. Toch een 
grotere groep en willen jullie vb warm laten leveren, dan gelden de prijzen van onze algemene 
prijslijst. 

MEUBILAIR EN DECORATIE 

In onze voorstellen en prijzen zijn geen stoelen, tafels, bloemstukken of andere decoratie 
inbegrepen.  

VOORSCHOTTEN EN SUPPLEMENTEN 

Wij maken graag een gedetailleerde offerte. Deze offerte is zoals steeds duidelijk en transparant. 
Elke offerte blijft 1 maand geldig om te bevestigen. Na bevestiging wordt er steeds een 
voorschot gevraagd. 

Particulieren mogen ten laatste 10 dagen voor de levering het resterende bedrag overschrijven 
op rekening of de dag van het event zelf cash betalen. Uurlonen van bediening dienen ter 
plaatse cash betaald te worden na afloop van de dienst. Indien een vooropgestelde tijdsduur 
buiten onze wil overschreden wordt, zullen extra uurlonen aangerekend worden. Uurloon kelner: 
€ 25,- per begonnen uur exclusief btw. Het uurloon van de bediening begint bij vertrek en 
aankomst op de thuislocatie van Pure, Kennedylaan 7, 2288 Bouwel. 

TRANSPORTKOST 

è Onze prijzen zijn inclusief transportkosten binnen een straal van 20 km. Indien de 
afstand meer dan 20 km bedraagt wordt een algemene transportkost aangerekend van 
€ 1,50 per kilometer exclusief BTW.
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MATERIAAL 

Indien gewenst kan het nodige materiaal voorzien worden om het goede verloop van uw feest te 
verzekeren. Wij kunnen u voorzien van borden, bestek, glazen, tenten, vloer, verlichting,… 
Vraag hierover vrijblijvende prijsinformatie. Borden, bestek en glazen mogen gebruikt, zonder 
etensresten of afval, terug gegeven worden. Al het andere materiaal dient proper terugbezorgd 
te worden, tenzij anders afgesproken. Ontbrekend of beschadigd materiaal wordt altijd aan 
nieuwprijs aangerekend.  Indien materiaal niet proper terug gebracht wordt rekenen wij steeds 
minstens € 50,- afwaskosten. 

UITVOERING VAN HET FEEST 

Alle afspraken volgens offerte zullen pas doorgaan indien het volledige bedrag van het factuur 
vereffend is voor de aanvang van de activiteit, tenzij anders vermeld op offerte of factuur. 

ANNULATIE 

Elke annulering dient schriftelijk (via mail naar pure.morethancatering@gmail.com) te gebeuren. 
In geval van annulering 7 kalenderdagen voor de afgesproken datum van het feest wordt steeds 
80% aangerekend van het totale bedrag en wordt er een schadevergoeding gevraagd wegens 
het mislopen van andere boekingen. De schadevergoeding wordt steeds bepaald op een 
minimumbedrag van € 1000,- 

BETAALWIJZE 

Al onze facturen zijn cash of per overschrijving op volgend bankrekeningnummer te betalen: 
BNP Paribas BE48 0017 9556 0027. De volledige betaling dient steeds te gebeuren 7 dagen 
voor de aanvang van de activiteit tenzij anders vermeld op het factuur of de offerte. Bij niet 
betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een 
ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 15% met een 
minimum van € 100,- en de hoogst mogelijke nalatigheidsinteresten zoals voorzien in de wet 
van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

JURIDISCHE INFORMATIE 

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement 
waar de locatie Pure, more than catering, Kennedylaan 7, 2288 Bouwel is gevestigd. Het 
Belgisch recht is steeds van toepassing. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

è Onze algemene voorwaarden staan steeds vermeld op onze site 
www.puremorethancatering.be en zijn hierop steeds beschikbaar.





 

 

 


