
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laat u prikkelen ...  
Wij maken van uw event een verrassend gebeuren. Business of privé, binnen of in openlucht. 
Walking dinner of een avondje gezellig tafelen. Elk concept vullen we in met een hoogstaande 
en kwalitatieve keuken, telkens verrijkt met verrassende en speelse toetsen. 

 
Feesten waar u het wil ...  
Wij slaan onze tenten op waar u het wilt. Soms ook letterlijk. Wij toveren elke ruimte om tot 
een aangename plek om te feesten. Wij creëren de sfeer die u wilt. Een grote bedrijfshal, uw 
eigen tuin, een voetbalstadion, ... . Onze koks en zaalbediening voelen zich overal thuis. 

 
Aanbieding …  
Hieronder stellen wij graag enkele van onze cateringformules voor. Maar uiteraard luisteren wij 
naar uw wensen en verlangens. Vervolgens vertalen we dit in dat ene unieke feest dat perfect 
bij de gelegenheid past. Als gepassioneerde full-service cateraars schrijven we voor elk feest 
opnieuw een origineel verhaal.  
Heeft u vragen of wenst u een afspraak om onze voorstellen eens persoonlijk toe te lichten.  
Aarzel niet ons te contacteren op het nummer 0468/172378 of 
via bert@geuensentertainment.com 
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1. Drankenformules 
 

Drankenforfait bij het eten 

 

Voorstel 1 
 
Aperitief gedurende 1 uur  

€ 25.45  
Cava Masia de la Luz Brut 
Witte wijn: Louis Eshenauer - Chardonnay  
Looza sinaasappelsap 

 

Tijdens het diner gedurende 2,5 uur  
Witte wijn: Louise Eshenauer - Chardonnay  
Rode wijn: Château de Saint Séries – Coteaux du Languedoc  
Bruisend en mineraal water 
 

Dessert gedurende 0,5 uur  
Koffie en thee 

 

Voorstel 2 
 
Aperitief gedurende 1 uur € 27.80  
Cava Masia de la Luz Brut  
Witte wijn: Louis Eschenauer Chardonnay  
Looza sinaasappelsap 
 

Tijdens het diner gedurende 2,5 uur  
Witte wijn: Louis Eschenauer Chardonnay  
Rode wijn: La Rose Belair 
Bruisend en mineraal water 

 

Dessert gedurende 0,5 uur 
Koffie en thee 

 

All-in party formule na het eten   

Gedurende 4 extra schenkuren worden bieren, frisdranken en wijnen geserveerd € 10.60 
Supplement per overuur per persoon € 6.60 

Uw dranken door ons geserveerd   
Gedurende max 4 uur schenken wij uw dranken € 16.00 
Per bijkomend uur € 3.50 

OF   

Gedurende max 8 uur schenken wij uw dranken € 27.90 
Deze prijzen zijn inclusief glaswerk   

 

Uitgebreidere assortimenten op aanvraag 



 
 
 
 
 
 
 

 

2. RECEPTIES 
 

2.1 Crisps & Dips 

 

Groentenchips en parmezaanchips met zaadjes € 1.30 
Mix it Green met klassieke cocktailsaus € 2.35 
Kaas en salamiprikkers € 1.95 
Duo van dips met naanbrood en bruschetta € 3.45 
Mini Tapas: chorizo, Serrano ham, zongedroogde tomaten, ansjovis en grissini € 4.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 Little Bites 

 

3 stuks per persoon € 4.37 
4 stuks per persoon € 5.75 
5 stuks per persoon € 7.30 
 

 

Koude hapjes:  
Parmaham / meloen 
Tomaat / mozzarella  
Zalmmousse / dille  
Haring/zoet zuur/komkommer/rode ui 
Blini/gerookte zalm/zure room/tuinkers/lompviseitjes  
Tortilla / sardine / avocado / rode ui  
Krieltje/zure room/grijze gepelde garnalen/bieslook en zalmkaviaar  
Grissini/parmaham/tapenade artichok-olijf/basilicum 
Carpaccio/spelttoast/truffel  
Rundscanneloni / gemarineerde geitenkaas / rucola / zoete tomaat 
 

 

Soepjes:  
Tomatensoep met balletjes  
Waterkerssoep met erwtjes 
Knolseldersoep, grijze garnalen, vadouvanolie  
Bouillon met primeurgroentjes en kip 



 
 
 
 
 

 

Warme hapjes: 
Worstenbroodje Pasteitje 
/ zalm / spinazie  
Groentenquiche / met of zonder crumble van 
spek Kroket / Oude Westmalle kaas  
zalm / terriyaki / tabouleh / zure room / limoen 
sot y laisse van kip / soja / mie / krokante bicky 
ui eend / rode curry / cocos / limoen / bamboo 
Kippenspiesje / saffraanmarinade Zeewolffrietje/ 
tartaar  
Croque /oude kaas / Breughelham / pittige tomatentapenade 
 
 

 

2.3 Bite Me € 37.20 
 
 
Wij voorzien een receptie met medium snacks gepresenteerd 
in streetfood style dispomateriaal… 
U kan een keuze maken uit 4 snacks. 
 

 

Yakitori saté met dip  
Zuiderse croque monsieur (met gedroogde ham, tomaat & 
mozzarella) Vegetarische wrap (veggie)  
Hot dog met chipolata, rode kool, roquefort en spek 
Hotdog met avocado en tomatensalsa  
Dürum gyros met groentjes 

Wok chimmy churry  
Wrap met geitenkaas gerookte ham en confituur van 
tomaten Risotto met champignons en chitakes en coppa di 
Parma Penne met 4 kazensaus (veggie)  
Medium Rundshamburger, sla, tomaat, ui, augurk, mosterd & ketchup  
Medium Smokey burger met bruine westmalle ui, BBQsaus, krokante ham en sla 



 
 
 
 

 

3. ONTBIJT 
 

3.1 Rise and Shine 
 

€ 25.25  
Pistolets en broodsoorten (2 stuk pp) met een assortiment van beleg …  
Belegen kaas, Breydel ham, Gedroogde ham, gerookte zalm  
Choco & confituur 
Koffiekoeken en croissants (1 stuk pp) 

 

Spek en ei (supplement € 3.75) 
 

3.2 Get Started € 33.90 
 
Een klassiek buffet (rise & shine buffet) 

 

Pistolets en broodsoorten (2 stuk pp) met een assortiment van beleg …  
Belegen kaas, Breydel ham, Gedroogde ham, gerookte zalm  
Choco & confituur 
Koffiekoeken en croissants (1 stuk pp) 

 

Bagel buffet 
 

Een buffet met 3 soorten bagels…(1.5 stuk pp) 

 

Gerookte zalm, Kruidenkaas, 
Spek en ei, ijsbergsla en tomaat  
Gerookte kip, sla, tomaat, ei en ceaser dressing 

 

Keep it healthy buffet 
 

Muesli & cornflakes met melk en yoghurt  
Verse fruitsalade & stukken fruit  

Triffle van vers fruit, yoghurt en muesli 
Verse Smoothies 



 
 
 
 

 

4. LIGHT & DELICIOUS 
 

4.1 Salad in a jar € 25.55 
 
Hou je het graag gezond? Wij zorgen voor een saladebuffet gepresenteerd 
in leuke authentieke weck bokalen. Wij voorzien 2.5 stuks per persoon. 

 

ceasar new style / krokante kip in panco / zoute ansjovis / lookmayo / 
parmezaankrokantje Pasta / pesto / mozzarella / zongedroogde tomaat / balsamico  
Aziatisch kalfslapje / groene asperge / waterkers / 
misodressing Pastasalade / wortel / Feta / sinaasappel / witte 
balsamico Salade asperge à la flamende (vanaf start seizoen) 
Citroengras-gember bulgur/ kip / opgelegde rode puntpaprika / komkommer / koriander 

 

Assortiment van broodjes met boter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 Soup & soup € 17.55 

Wij voorzien een soepjesbuffet met gevulde confituurpotjes…  
 

Primeurgroentjes/kippenblokjes/bieslook  
Asperges/erwtjes/peterselie  
Groene kruidenmix/mini pasta 
 

Overgoten met hete kippenbouillon  
Als toevoeging voorzien wij een vers kruidenrekje.  
De klant zijn soep afkruiden naar eigen smaak. 



 
 
 
 

 

4.3 Panetteria 

 

Wij voorzien een buffet met … € 20.40 
 

Een assortiment van 4 belegde broodjes/wraps per persoon 

 

Pavé/ gerookte zalm/ kruidenkaas/ ui 
 
Suprème gekonfijt fruit / brie / rucola / gedroogde 
cranberry Pavé / ham / witte kool / wortel / dressing  
Ciabatta zeezout / serranoham / mosterd / gegrilde 
paprika Rozijnbrood / trappistenkaas / zoetzure augurk 
Foccacia rozemarijn / verse mozzarella / tomaat / rucola / balsamico  
Fitnessbroodje / yoghurtdressing / sla / tomaat / komkommer / pijnboompitten / kip 



 
 
 
 

 

5. WALK & TALK 
 

5.1  Walk & Roll 

 

3 buffetten € 41.20 
Supplement per buffet € 4.60 

 

Vanaf 200 personen krijgt u het 4de buffet gratis 

 

Deze formule is rechtstaand en maaltijdvervangend gedurende 3 uur  
U mag zelf en keuze maken uit onderstaande buffetten en maximum 2 gerechten per buffet 
 

 

Granny's Kitchen  
Gehaktballetjes /tomatensaus 
Gentse waterzooi / kip  
Tongrolletjes / witte wijnsaus  
Lentestoemp / boerenworst / bruine jus 
 

Around the World  
Risotto / shitake / coppa di Parma.  
Paëlle de la casa / gefrituurde chorizo / gebakken zeekraal / gamba / saffrraanaïolie / vongolé 
Tataki / rund / wilde rijst / soja / koriander / cashew  
Trio van Taco  
Halloumi / curry / spinazie / gepofte komijn 
 

Pasta di Mama 
 
Macaroni / scampi /pesto / kerstomaat / Parmezaan 
Canneloni / ricotta / spinazie / romige kaassaus  
Penne / courget / aubergine / tomatensaus / zwarte olijven /en/of 
spekjes Farfalle / kokkels / venkel / chili / citroenolie  
Fusili / gekonfijte groenten (aubergine paprika courgette tomaat) tomatencoulis / 
huisgedroogde tomaat / mozzarella 
 

Wokalicious  
Varkensreepjes / paprika / paksoi  
Thaïse gemarineerde zalm / knolselder / shiitake  
oosters stoofpotje / rode curry / kokos / limoen /citroengras al dan niet végé met 
seizoensgroentjes en bamboo of met kip  
Extra … Nasi, , curry saus, sweet-sour & kroepoek 
 

Stars & Stripes 
 
Hamburger / sesambroodje / gekonfijt spek / rucola / Parmezaanse / pittige 
saus Hot dog / chipolata / rode kool / roquefort / spek 
Hotdog /t avocado / tomatensalsa  
Smokey burger / bruine westmalle ui / BBQsaus / krokante ham / sla 



 
 
 
 

 

5.2  Walk & Shine concept 

 

Enkel koude bereidingen en zoet (6 bordjes & zoet) € 46.50 
Koude en warme bereidingen (3 koud - 1 soep - 3 warm - 1 dessert) € 56.70 
 

Deze formule is rechtstaand en maaltijdvervangend  
U mag zelf een keuze maken uit onderstaande gerechten 

 

Koude gerechtjes op buffet geplaatst of in bediening 
 
Quinoa salade, met opgelegde champignons, krokante kip, rozijnen 
Gemarineerde makreel /honing – limoen / sjalot verveine / tomatensalade 
Gerookte kabeljauw / wilde venkel / sinaasappel  
Zuiderse couscous / gemarineerde scampi / thaïse yoghurt dressing 
Glasnoedels / primeurgroenten /tataki runds / pittige dressing / 
limoen Vitello / slahart / rode peper / crouton / truffel 
 

— 

 

Soepje in bediening of op buffet  
Waterkerssoep met erwtjes 
Bouillon met primeurgroentjes en kip 

 

— 
 

Warme gerechtjes in bediening  
Koekoek/brie/brocoli/chinese kool  
Varken of lams kotelet /risotto muntthee / groene groentjes 
Zeebaars / lauwe vinaigrette / kapper / sjalot / paprika  
Rode poon / polentataartje / zuiderse groenten  
Polderaardappel / garnaaltjes / mousseline / spinazie  
Mini escaloppe / milanese/ linguini 
 

— 
 

dessertenbuffet 

 

Klassieke tiramisu Glazen kommen met :  
Klassieke chocolademousse Kiwi 
Crème brulée Ananas  
Crème brulée caramel / hazelnoot / merengue Aardbeien  
Panna cotta groene thee / kiwi / amandel Slagroom 
 

 

Taartencarrousel: Crumble van appel  
Frambozentaart 
Chocoladeraart 



 
 
 
 

 

6. DINE & SHINE 
 

 
Mogen wij vragen 1 menukeuze te maken voor de hele groep. Uiteraard maken wij 
graag uitzonderingen voor speciale diëten, allergieën en vegetariërs  
Alle menu’s zijn inclusief wit tafellinnen en witte servetten 

 

Menu bestaande uit :  

Soep + hoofdgerecht + dessert € 46.00 
Voorgerecht + hoofdgerecht + dessert € 53.80 
Voorgerecht + soep + hoofdgerecht + dessert € 56.30 
 

 

Kalfstartaar / coquille / avocadocrème / 
kapperappel Of  
Salade koningskrab / kervel / vitelotte / witte kool / 
wasabimayonaise Of  
Gerookte kip / parelcouscous / zuiderse krokantjes / 
mango Of  
Mechelse asperges (groen of wit naargelang seizoen) / vlaamse garnituren 
 

— 
 

 

Waterkerssoep met erwtjes  
Of  
Bouillon met primeurgroentjes en kip 
Of  
Aspergesoep met basilicumolie 

 

— 
 

 

Roodbaars / zalf van Parmezaan / groene kruidenpurree / groene 
asperge Of  
zeewolf / amandelkorst / Parijse champignon / gedroogde 
tomaat Of  
Gebraden ossenhaas / Lentegroenten / gegrilde 
aardappel Of  
Varkensribstuk / Blackwell / structuren van waterkers / gratin 

 

— 
 

 

Carpaccio van gebrande ananas / granité gin tonic / chili 
Of  
Panna cotta / groene thee / kiwi / amandel /  
Of  
Crème brulée caramel / hazelnoot / merengue crumble 
Of  
Crumble speculoos / mascarpone / framboos 



 
 
 
 

 

7. WALK & DINE 
 
 

Koud buffet & dessertenbuffet € 47.30 
Warm buffet & dessertenbuffet € 57.50 
Koud (klassiek OF voorgerechten buffet), warm & dessertenbuffet € 63.25 
 

 

Klassiek koud buffet met grote schotels 
Noors gerookte zalm  
Tabouleh met scampi, verse munt, rozijnen 
 
Glaasje gevuld met Zeebrugse garnaaltjes met komkommer sliertjes en wasabi 
dressing Pastasalade met basilicum pesto en zongedroogde tomaat  
Oosters slaatje 
 
Tomaat mozzarella balletjes 
Parmaham met 
meloenparels Caesar salade  
Selectie van frisse salades Gemengde 
sla met notenassortiment 
Tomatenpartjes met pijpajuin  
Witte koolsalade met rozijntjes  
Rucola salade met Parmezaanse krullen en pijnboompitten  
Julienne van koolrabi met zure groenten pikkels en peterseliedressing 
Wortelsalade met babysinaasappeltjes  
Aardappelsalade  
Sauzen variëteit naar keuze 
Ovenvers broodjesassortiment 

 

OF 

 

Voorgerechten buffet met koude bordjes (berekend op 2,5 per persoon) 

 

Quinoa salade/ opgelegde champignons/ krokante kip/rozijnen 
Gemarineerde makreel /honing – limoen / sjalot verveine / tomatensalade 
Gerookte kabeljauw / wilde venkel / sinaasappel  
Zuiderse couscous / gemarineerde scampi / thaïse yoghurt dressing 
Glasnoedels / primeurgroenten /tataki runds / pittige dressing / 
limoen Vitello / slahart / rode peper / crouton / truffel 
 

— 

 

Warm buffet 1 (keuze uit 3 gerechten 

 

Rode poon / purree met zongedroogde tomaat / 
ratatouille Zeebaars / risotto / groene asperge / 
Kalfsblanket “de luxe” 
 
Lamskroon / thierentijnmosterd / gecarameliseerde lentegroentjes / 
gratin Saltinboca / gegrilde groene asperge / parmezaanaardappeltjes 
Tournedos van Pata Negra / groentepuree 
Parelhoen / honing tijm jus / lentestampot 

 

— 



 
 
 
 
 

 

dessertenbuffet ( keuze uit 5 desserten ) 

 

Klassieke tiramisu Klassieke 
chocolademousse Crème 
brulée  
Crème brulée caramel / hazelnoot / merengue 
Panna cotta groene thee / kiwi / amandel 

 

Glazen kommen met :  
Kiwi 
Ananas  
Aardbeien  
Appelsienen 
Slagroom 

 

Taartencarousel:  
Crumble van appel 
Frambozentaart  
Chocoladeraart 



 
 
 
 
 
 
 

 

8. PIMP YOUR EVENT 
 

8.1 Beenhouwerij SWA 

 

Charcuterie van de Berkel  € 7.80 

Assortiment van gekookte en gedroogde hammen, charcuterie en salami  
Met gemarineerde groenten en tapenades, amsterdammertjes, Parmezaan schilfers  

Oliën in presentatieflesjes & grissini   

Warm spektakel buffet Supplement €5.10/pp 
Lamsbout in zoutkorst / champignon / olijf / tomaat   
 
 

8.2 De Vistrap 
 
 

Warm spektakel buffet Supplement   €5.10/pp 
Zeebaars in zoutkorst / citrusboter / citroengras /  

Oesters prijs op aanvraag 
Oester / zure room / radijs  

Oester / pistache / waterkers / pesto  
Oester / granité / gin / limoen / citroengras / chili  

Oesterman € 7.80 
De oesterman loopt tussen het publiek en opent à la minute verse oesters 
Met verse citroen en peper van de molen voor de liefhebbers  
Gedurende 2 uur inclusief 3 oesters pp  

1 oesterman opent +/- 60 oesters per uur  

Sushi prijs op aanvraag  
Live gemaakte sushi.. een beleving van versheid..  
Onze Oosterse chef zorgt voor een culinaire, maar ook ‘look and feel’ ervaring.. een must op elk 
event. De keuze van sushi laten we helemaal afhangen aan de versheid van de producten, maar 
u mag er vanuit gaan dat dit ‘top’ is.. 



 
 
 
 

 

8.3 Spice up your night 
 
 

Friet festijn! € 3.60 
Belgische frietjes & versgemaakte mayonaise in typische puntzak  

Amerikaans festijn! € 4.65 
Op een buffet of in bediening  

Mini hamburgers met knapperige sla  

Mini hotdogs met mosterd en zuurkool  

Broodjesfestijn! € 4.65 
Een variëteit aan beleg op verse broodjes  

(Een kleine greep uit onze selectie: krabsalade, kipcurry, kaas, tonijnsalade,  

club, vleessalade, gerookte zalm,…)  

(3 broodjes pp)  

Soepjesfestijn! €4.65 
Tomatensoep met balletjes  
Ajuinsoep met strooikaas  
Ovenverse broodjes  
 
 

8.4 Juices & Tea’s 

 

Geef je graag kleur en variatie aan je drankenaanbod. €6.38/L  
Proef dan zeker onze huisgemaakte ice tea’s en limonades die we presenteren in grote  
weckbokalen.  
Glaswerk en materialen zijn niet inbegrepen in de prijs. 



 
 
 
 

 

9. CHILL & GRILL 
 

9.1 BBQ (houtskool of boretti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbecue hapjes  
3 st. per persoon € 4.95 
4 st. per persoon € 6.50 
5 st. per persoon € 8.20 

 

Kruidige lamsbolletjes met dipsausje van yoghurt en munt 
Spiesje van scampi teriyaki  
Yakitori van kip en mango  
Reuze champignons gevuld met pecorino en zongedroogde tomaten  
Kippenboutje 
Gegrilde groenten op toast  
Mini viskebab 
 

Kinder barbecue … u kan 2 stuks uitkiezen € 31.70 

 

Kip saté 
Hamburger 
Spekfakkel Spiesje 
van scampi 
barbecueworst 

 

Barbecuevoorstellen (keuze uit 5 bereidingen € 44.80 

 

Mosselen op Thaise wijze (kokos en 
koriander) Gegrilde zeebaars  
Scampibrochette met roze peper of limoendressing 
Papillot van zalm met groentejulienne  
Huisbereid hamburgertje van zeewolf verfijnd met zongedroogde tomaat 

 

Brochette van varkensvlees  
Kippenbout 
Saté van kip  
Barbecue worst  
Spare ribs met honingmarinade 



 
 
 
 

 

Spek  
Brochette van kalkoen 
 
Escalope van Mechelse koekoek in papillot met morieltjes en verse 
hoeveboter Chipolata  
Melkbig op z'n 
Provençaals Merguez  
Rumsteak 

 

Vegetarische burger  
Papillot met tofu en zuiderse groentjes  
Papillot met tabouleh, munt en harissa 
 

 

upgrade (per bereidingen) suppl. € 1.30 

Gegrilde St. Jacobsvruchten  
Gelakte eend met mango  
Lamscarré in z'n geheel  
Gemarineerde entrecôte in z'n geheel 
Spies van gamba's 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salades inbegrepen  
In alle voorstellen is een groenten en sausenpakket inbegrepen : 
Gemengde sla met notenassortiment  
Pompelmoes salade met rode ui, tomaat en koriander  
Witlof - appelsalade  
Penne met basilicumpesto 
Rucola salade met Parmezaanse krullen en pijnboompitten  
Griekse pasta met paprika’s  
Julienne van koolrabi met zure groenten pikkels en peterseliedressing 
Aardappelsalade  
Mayonaise, tartaar en barbecuesaus  
Ovenvers broodjesassortiment 



 
 
 
 
 
 

 

Aanvulling groentjes € 2.25  
Gegrilde groenten koud geserveerd : Courgette, aubergine, paprika  
Gegrilde groentjes warm geserveerd : boontjes & groene asperges in een spekjasje, 
aubergine rolletjes  
Spies van maïskolf & artisjok 
 

Extra dressings  (5 max) € 1.70 
Een verscheidenheid van flesjes oliën en geparfumeerde azijnen   
Dressings : zoetzure mosterddressing, yoghurt bieslookdressing, tapenades van 
basilicum, zongedroogde tomaten en olijven  
koude sausen :  
Mango-looksaus, avocadocrème, kwark-dille dressing, rouille, paprika-tomatensals 

 

Warme sausen € 2.20 
Keuze uit 2 warme sausen :  
Vb: Provençaalse saus, Stroganoff, mosterdlook, peperroom, Béarnaise  

Aardappelgarnituren € 2.20  
keuze uit 2 extra bereidingen  
Aardappelschijfjes met rozemarijn 
Aardappelen in de schil met kruidenboter  
Gepofte aardappelen in veldkleed met zure room en bieslook  
Vietnamese noedelsalade 
Amandelrijst  
Pittige rijstsalade met nectarines, erwtjes en kokosmelk  
Aardappelen in de schil met kruidenboter  
Gebakken krielaardappelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dessert € 9.80 
Warm appeltje d’amour  
Brochette van ananas en aardbeien met munt en passievruchten  
Warme banaan met rum, rietsuiker en munt  

Vanille-ijs  

Kaas in supplement bij het zoete dessert € 3.40 

Geitenkaasje in Ardeens jasje met appelbrochetje en acaciahoning  
Camembert in z’n kistje  



 
 
 
 
 
 

 

9.2 Boretti Prijzen op aanvraag 
 

Voorstel 1: 

 

3 exquise hapjes + 7 gangen menu 

 

Bloempotje met quinoa, gemarineerde tomaat en gamba  
Groene asperges, tonijn en gepofte rijst  
Albondiga, zachte curry, gesmolten ui 

 

— 

 

Sint jacobsvrucht – avocado – limoen – yuzu – paprika  
Langoustine - inktvis – bouillabaisse 

 

— 
 

Zeebaars – spinazie – risotto - kokkels  
Zeebaars – saffraan - "bouillabaisse"  
Zeebaars – lamsoor – tuinboon - morille 
Rouget barbet – kroepoek – inktvis - zeekraal  
Paling - crème ganzenlever – komkommer – sesam  
Paling – ganzenlever – daslook – komkommer - asperge 
 

— 

 

Lam – aubergine – geitenkaas – tomaat 
Kalf – spitskool – hooi - jonge wortel - truffel  
Kalf – doperwt - jonge wortel -morrieltjes  
Gerijpt rund "hollsteiner" - jonge wortel- parmentier 
 

— 

 

Aardbei – verse kaas - vanille - Oost-Indische kers 



 
 
 
 

 

Voorstel 2: Prijzen op aanvraag 

 

Exquise hapjes  
Asperges aan het strand, asperges, tonijn en wakame zeewier 
Salade van quinoa, diverse tomaten, komkommer en waterkers  
Bouillon van garnaal en krokante pancetta  
Scheermesje met primeurgroenten en mosseltjes 

 

— 

 

Bertagni met de beste pasta's verfijnd met lekkers …. 

 

Truffel, juiste kazen, ganzenlever, groenten,…. 
 
Ricotta met spinazie, warme olijfolie met rucola, parmezaan en pijnboompitten.. Pasta 
met fijne tomatensaus geparfumeerd met basilicumolie en brunoise van tomaat 

 

— 

 

Een overheerlijke culinaire Boretti BBQ bestaande uit 

 

een aanbod van exquise visbereidingen in allerlei 
variaties langoustine/kroepoek/inktvis/zeekraal  
paling/ ganzenlever/ daslook/komkommer/asperge 
zeebaars/lamsoor/tuinboon/morille 

 

enkele vleesbereidingen mogen ook niet 
ontbreken… kalf/spitskool/hooi/jonge wortel/ truffel  
texels lam/ aubergine/ geitenkaas/ gepofte rijst 

 

— 
 

Kaas… klassiek … neen veel beter …  
Gorgonzola/ karamel/ peer/ walnoot 
Kaas die we ‘uitlepelen’… heerlijk met een goed stuk bruin brood… 

 

— 
 

Fijne desserten ….  
Hazelnoot/popcorn/chocolade/abrikoos  
Rabarber/vanille/verse kaas/aardbei  
Ananas/ creme brulee/ kokosnoot/ jasmijn 



 
 
 
 

 

10. BEDIENINGSMATERIALEN 
 
Al onze gerechten en dranken worden geserveerd in standaard wit hotel porselein, inox 
bestek en aangepast glaswerk.  
Indien u opteert voor luxe porselein en thema bedieningsmaterialen dient u rekening te 
houden met een meerprijs van € 2.90 per persoon. 
 
 
 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
Al deze prijzen zijn exclusief BTW 
Deze prijzen zijn berekend op een minimum van 100 personen. Graag maken wij voor u een offerte op maat. 
Geuens Entertainment en partners zijn in het bezit van een attest voor detailhandel in levensmiddelen onder 
nr AER/ANT/023014 Een aanpalende centrale ingerichte keuken is ter beschikking 


