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Informatiebrochure Babyborrels 2017 

 

 

Namiddagrecepties 

 

All-in drankenformules 

 

 

Formule 1 Schuimwijn méthode traditionelle Chevalier Royal Brut en fruitsap 

 

1 uur  € 13,50 

1 ½ uur  € 21,00 

2 uur  € 25,00 

 

Formule 2 Cava Bellisco en fruitsap 

 

1 uur  € 21,00 

1 ½ uur  € 29,50 

2 uur  € 36,50 

 

Formule 3 Huischampagne Baron Albert Brut en fruitsap 

 

1 uur  € 25,00 

1 ½ uur  € 34,50 

2 uur  € 44,00 

 

Of dranken per fles volgens verbruik 

 

Schuimwijn Chevalier Royal Brut  € 29,50  

Cava Bellisco    € 40,00  

Huischampagne Baron Albert Brut  € 60,00  

Fruitsap     €   8,50  

Vers fruitsap (sinaasappel)   € 15,00  

Vers framboos/peersap   € 17,00  

Vers mango/appelsap   € 17,00  

 

 Bij recepties, niet gevolgd door een banket, voorzien wij 1 kelner per 30 personen met barman,  

welke wij in rekening brengen aan € 37,00 per uur per kelner. 
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Hapjes 

 

 

Koude Hapjes 
 

Mousse van zalm afgewerkt met yuzuparels 

Tartaar van zalm “Label Rouge” met komkommer en zure room 

Blini met gerookte zalm en Philadelphia 

Avocadomousse met kingkrab, tomatenblokjes en kroepoek 

Sushi (assortiment) 

Mini-vitello tonato (= kalfsrug, tonijnsaus en sweet drop) 

Koud meloensoepje met crumble van Serranoham 

Mousse van beenham met structuren van rode biet 

Assortiment van hapjes met ganzenlever/Lomo Bellota 

 Javanais van ganzenlever 

 Macaron van ganzenlever 

 Bonbon Lomo Bellota 

Praline van rundscarpaccio gevuld met steak tartaar 

Assortiment van hartige macarons met volgende smaakmogelijkheden: 

 Olijventapenade 

 Geitenkaas 

 Bisque van garnalen 

 Peterselie en escargot 

 Paprika en parmezaan 

 

VEG 

Groene asperges, gel met oestersaus, rijstwijn, zwarte peper 

Zoete aardappelsalade & hand gerolde couscous 

Spiesje tomaat, mozzarella en basilicum 

 

 

Mini-soepjes 
 

Cappuccino van kreeft 

Velouté van gele wortel met mosseltjes & koriander 

Agnes Sorel (kippenroomsoepje) 

Consommé (bouillon met groenteparels) 

Aspergesoepje (seizoen) 
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Warme hapjes 
 

Mini-waterzooi van vis          suppl. € 0,75 

Gefrituurd stukje schartongreepje (goujonette) met verse tartaarsaus 

Scampi met zongedroogde tomaat en mozzarrella gebakken in Breydelspek 

Scampi met espuma van erwtjes en balsamicoparels 

Gratin van Zeeuwse mossel met tomatenblokjes, selder en scheutje room 

Warme oester Florentine (spinazie en Hollandse saus)      suppl. € 0,75 

Coquille met stukje zwarte pens en zalf van knolselder      suppl. € 0,75 

Luxe mini-kroketjes (keuze uit Breydelham, zalm, asperge (seizoen), garnaal, witloof-ham) 

Mini-quiche met stukjes ham en witloof 

Oriental Cigar (langwerpig loempiaatje met kip) 

Mini-hamburgertje (mix van eend-schimmelkaas/lam-camembert/rund-Cheddar/bacon-geitenkaas) 

Mini-asperge Flamande (seizoen) 

Dim sum (Japanse ravioli) garnalen – groenten – kip 
 

Tipzak frietjes           € 3,50 

 

 

Zoete hapjes 
 

Assortiment zanddeegtaartjes  

Abrikoos almond 

Chocolade praliné 

Limoen 

Appel vanille 

Caramel almond 

Peer chocolade 

Assortiment zoete macarons 

Tiramisu koffie 

Pistache en chocolade 

Limoen en framboos 

Vanille en cherry 

Orange en chocolade 

Mango en coconut 

Assortiment luxe mini-éclairs 

Pistache 

Chocolade 

Vanille 

Lemon 

Gezouten caramel 

Framboos 

 

Prijzen 

 

1 hapje   €   2,25 

5 hapjes  € 10,00 

7 hapjes  € 14,00 

9 hapjes  € 18,00 
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Eventuele uitbreidingen bij receptiesamenstelling 

 

Kidsbuffet            € 6,00 pp 
 

Standje met chips, snoep, egeltje met kaas en worstjes, kippenboutjes, chicken nuggets, mini-bouletjes 

 

 

 

Beenham            € 6,00 pp 
 

De ham is in een sokkel geplaatst. Wij serveren hierbij mosterd, boerenbrood en een slaatje van zeer dun gesneden 

witte kool en sjalot aangemaakt met olijfolie. Geserveerd op een bordje met een vorkje. 

 

Gandaham            € 7,50 pp 
 

De ham is in een sokkel geplaatst. Geserveerd met “ciabatta” brood en in fijne dobbelsteentjes gesneden tomaat, 

geparfumeerd met verse basilicum of pareltjes van meloen, gemarineerd in rode Porto. Geserveerd op een bordje met 

een vorkje. 

 

Ganzenlever            € 13,50 pp 
 

Aan dit buffet serveren wij 2 soorten ganzenlever, zijnde natuur en met rozijntjes. U krijgt hierbij warme brioche-

broodjes en een gelei van Pineau des Charentes. Geserveerd op een bordje met een vorkje. 

 

Zalm             € 7,50 pp 
 

Wij serveren uw gasten drie verschillende soorten zalm (gerookte, gemarineerde en tartaar van zalm). 

 

Scandinavië            € 12,75 pp 
 

Wij serven uw gasten aan dit buffet Scandinavische visspecialiteiten: gerookte zalm, gravlax van zalm, terrine van 

kabeljauw, gemarineerde haringen… met bijpassende garnituren en brood geserveerd. 

 

Garnalen            € 14,75 pp 
 

Een slaatje met garnalen, in fijne reepjes gesneden sla, tomaat, mimosa van hardgekookte eieren, mayonaise of 

cocktailsaus. Geserveerd op een bordje met een vorkje. 

 

Oesterbuffet (niet voorradig in april-mei)                  € 210,00 per 100 stuks 
 

“Creuses” oesters op ijs met bijpassende garnituur (peper, citroen en oesterbord). 
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Dessertenbuffet           € 20,00 pp 
 

Uitgebreid nagerechtenbuffet, aangepast aan de babyborrel 

 

Babytaart (pièce montée) in buffet verwerkt - geheel in teken van de naam en geslacht van het kind 

 of cupcaketoren met gepersonaliseerde afwerking 

 of ooievaar 

 

 

Aanvulling buffet 

 

Ruime variatie mini-gebakjes en fruitgebakjes 

Glaasjes duo chocomousse met mini foto 

Glaasjes panna cotta met frambozenmarmelade 

Glaasje tiramisu met Baileys 

Glaasje sabayon met fruitspies 

Roomijstruffels op bamboeprikkers 

variatie van macarons de Paris 

Variatie sorbetglaasjes 

 

In buffet gerekend op 1 themataart + 7 mini-porties per persoon 

 

 

 

 

 

WIJ KUNNEN EEN AANGEPASTE ALL-IN FORMULE MAKEN OP MAAT, 

REKENING HOUDEND MET DE WENSEN VAN DE KLANT. 
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NOTITIES 
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