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TRAITEUR SERVICE ALOXIA
Beste klant,
wij, Els & Gerry, zijn de drijvende krachten achter Aloxia Traiteur
Service. Met de nodige jaren ervaring zorgen we steeds weer voor
gelukkige gezichten bij de organisatoren van allerhande festiviteiten.
Inderdaad, bij ALOXIA kan je terecht voor elke gelegenheid, gaande
van een geboorteparty, receptie, trouwfeest tot een barbecue. Met
een waaier aan menuvoorstellen kan er binnen ieders budget een
feest worden samengesteld.
Wij helpen u graag verder met uw vragen. Samen met u stellen we
een gepaste formule voor uw feest vast.
Els en Gerry
info@aloxia.be
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APERITIEFHAPJES
KOUDE APERITIEFHAPJES (€ 1.5 p/stuk)
 Spiesje van mozerella en tomaatjes
 Coupe van gerookte zalm en gerookte forel
 Ravioli rolletje van gerookte zalm met zongedroogde tomaatjes en
ruccola
 Cobourg ham met meloen
 Gevulde komkommerschijfje met tonijnsla
 Mini tomaat crevette
 Mini garnaalcocktail
 Banderilla (olijf, ansjovis, kappertje, zilveruitje op een stokje)
 Toast met gerookte zalm met sjalot en zalmeitjes
 Gevuld witloofblaadje
KOUDE APERITIEFHAPJES (€ 0.75 p/stuk)






Kaasblokje gegarneerd met druifjes
Salamihapje met zilveruitje
Toastje met beleg (keuze uit grote variëteit)
Mini sandwich met beleg
Gevuld eitje

WARME LUXE APERITIEFHAPJES (€ 2 p/stuk)









Lepelhapje met scampi en kreeftensaus
Lepelhapje met verse ganzenlever en appel
Kruidig kippenspiesje met dipsaus
Lepelhapje met gegratineerde oester “Florentine” (€ 2.5)
Gemarineerde gamba met chilisaus
Kreeftensoepje
Tomatencappuccino
Mini vispannetje uit de Noordzee
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WARME APERITIEFHAPJES (€ 1 p/stuk)







Mini videe
Worstenbroodjes
Mini pizza
Mini visvidee
Tasje bouillon
Mini kippensaté

GEFRITUURDE APERITIEFHAPJES (€ 0.65 p/stuk)



Gefrituurde snacks ( bitterbal, mini frikandel, ….)
Dim sums (Chinese variëteit aan hapjes)

RAUWKOSTSCHOTEL MET AANGEPASTE DIPSAUS (€ 1.20 p/p)


omvat wortelen, selder, komkommer, kerstomaatjes, bloemkool

DESSERTHAPJES OM AF TE SLUITEN (€ 1.20 p/stuk)






Coupe met bolletje ijscréme (vanille)
Javanais gebakje
Misérable gebakje
Tiramisu gebakje
Bavarois van frambozen
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BUFFETTEN
In ons aanbod bevinden zich Breughelbuffetten, koude
buffetten en koude en warme buffetten. De samenstelling van deze
buffetten vindt u hieronder.
BREUGHELBUFFET
VICTORIA BUFFET (€ 16,50 p/p)








Frikadellen met kriekjes
Assortiment van kaas
Assortiment van paté
Gerookte ham met meloen
Beenham met fijne kruiden
Assortiment van verse groenten
Sausjes, broodjes en boter

MARIE-ANTOINETTE BUFFET (€ 21.50 p/p)











Erwtensoep met korstjes
Assortiment van paté
Frikadellen met kriekjes
Drumsticks met ananas
Verschillende soorten kop
Witte en zwarte beuling met appelcompote
Rijstpap met bruine suiker
Assortiment van verse groenten
Mayonaise en cocktailsaus
Broodjes en boter
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BREUGHELBUFFET SUPERIOR (€ 31.50 p/p)












Verse groentesoep met balletjes
Frikadellen met kriekjes
Vol au vent
Gebakken spek
Assortiment van paté
Gerookte ham met meloen
Beenham met fijne kruiden
Assortiment van slaatjes (kip curry, americain, vleessalade)
Assortiment van broodjes
Rozijnenbrood, wit brood, bruin brood
Assortiment van taarten
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KOUDE BUFFETTEN
In ons aanbod bevinden zich meerdere koude buffetten.
PICASSO MENU (€ 14.5 p/p)












Hamrolletjes met asperges
Tomaat garnaal
Perzik gevuld met tonijn
Gerookte forel
Meloen met Serrano ham
Gevulde eitjes
Assortiment van groenten
Aardappelsalade
Italiaanse pastasalade
Rijstsalade met brunoise van groenten
Cocktailsaus + Mayonaise + Looksaus

RUBENS MENU (€ 17.5 p/p)















Gepocheerde zalm
Gerookte forel
Paté van de chef
Rosbief
Hamrolletjes met asperges
Tomaat garnaal
Perzik gevuld met tonijn
Meloen met Serrano ham
Gevulde eitjes
Assortiment van groenten
Aardappelsalade
Italiaanse pastasalade
Rijstsalade met brunoise van groenten
Cocktailsaus + Mayonaise + Looksaus
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DA VINCI MENU (€ 21.5 p/p)

















Gerookte forel
Gerookte makreel
Gepocheerde zalm
Gerookte kip
Rosbief
Paté van de chef
Hamrolletjes met asperges
Tomaat garnaal
Perzik gevuld met tonijn
Meloen met Serrano ham
Gevulde eitjes
Assortiment van groenten
Aardappelsalade
Italiaanse pastasalade
Rijstsalade met brunoise van groenten
Cocktailsaus + Mayonaise + Looksaus

REMBRANDT MENU (€ 23.5 euro p/p)



















Gerookte zalm
Gerookte heilbot
Gerookte forel
Gerookte makreel
Gepocheerde zalm
Gerookte kip
Rosbief
Paté van de chef
Hamrolletjes met asperges
Tomaat garnaal
Perzik gevuld met tonijn
Meloen met Serrano ham
Gevulde eitjes
Assortiment van groenten
Aardappelsalade
Italiaanse pastasalade
Rijstsalade met brunoise van groenten
Cocktailsaus + Mayonaise + Looksaus
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KOUDE EN WARME BUFFETTEN
In ons aanbod bevinden zich meerdere koude en warme buffetten.
Brood en boter zijn steeds in de prijs inbegrepen.
MOZART MENU (€ 21.5 p/p)














Hamrolletjes met asperges
Tomaat garnaal
Perzik gevuld met tonijn
Gerookte forel
Meloen met Serrano ham
Gevulde eitjes
Assortiment van groenten
Aardappelsalade
Italiaanse pastasalade
Rijstsalade met brunoise van groenten
Cocktailsaus + Mayonaise + Looksaus
Een vleesgerecht naar keuze (zie pag 10)
Een soep naar keuze (zie pag 10)

VIVALDI MENU (€ 25.5 p/p)


















Gepocheerde zalm
Gerookte forel
Paté van de chef
Rosbief
Hamrolletjes met asperges
Tomaat garnaal
Perzik gevuld met tonijn
Meloen met Serrano ham
Gevulde eitjes
Assortiment van groenten
Aardappelsalade
Italiaanse pastasalade
Rijstsalade met brunoise van groenten
Cocktailsaus + Mayonaise + Looksaus
Een soep naar keuze (zie pag 10)
Een vleesgerecht naar keuze (zie pag 10)
Een visgerecht naar keuze (zie pag 10)
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BEETHOVEN MENU (€ 29.5 p/p)




















Gerookte forel
Gerookte makreel
Gepocheerde zalm
Gerookte kip
Rosbief
Paté van de chef
Hamrolletjes met asperges
Tomaat garnaal
Perzik gevuld met tonijn
Meloen met Serrano ham
Gevulde eitjes
Assortiment van groenten
Aardappelsalade
Italiaanse pastasalade
Rijstsalade met brunoise van groenten
Cocktailsaus + Mayonaise + Looksaus
Een soep naar keuze (zie pag 10)
Twee vleesgerechten naar keuze (zie pag 10))
Een visgerecht naar keuze (zie pag 10)

BACH MENU (€ 34.5 p/p)

















Gerookte zalm
Gerookte heilbot
Gerookte forel
Gerookte makreel
Gepocheerde zalm
Gerookte kip
Rosbief
Paté van de chef
Hamrolletjes met asperges
Tomaat garnaal
Perzik gevuld met tonijn
Meloen met Serrano ham
Gevulde eitjes
Assortiment van groenten
Aardappelsalade
Italiaanse pastasalade
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Rijstsalade met brunoise van groenten
Cocktailsaus + Mayonaise + Looksaus
Een soep naar keuze uit de lijst onderaan
Twee vleesgerechten naar keuze uit de lijst onderaan
Twee visgerechten naar keuze uit de lijst onderaan

SOEPEN










Tomatenroomsoep met of zonder balletjes
Paprikaroomsoep
Aspergeroomsoep
Italiaanse minestrone
Kippenroomsoep met groentenbrunoise
Broccoliroomsoep
Cressonroomsoep
Kreeftensoep met een vleugje cognac (toeslag van € 1.50 p.p.)
Witloofroomsoep met snippers van gerookte zalm

HOOFDGERECHTEN
- Vis






Visrolletjes Ostendaise
Vispannetje uit de Noordzee
Zalmfilet met Hollandaise saus (toeslag van € 1,00 p.p.)
Kabeljauwfilet Armoricaine (toeslag van € 1,50 p.p.)
Roodbaarsfilet in witte wijnsaus
- Vlees













Orloff gebraad
Coq au vin
Varkensgebraad in Blackwellsaus
Kipfilet Archiduc of Kip Grand Mère
Kipfilet in een fijne brunoise saus
Gehaktballetjes met krieken
Varkenshaasje met champ of pepersaus (toeslag van € 1p.p.)
Kalkoenragout met champignonsaus
Communiekorfje (kippenragout met pasteitje)
Varkensgebraad met champignon of pepersaus
Verse kroketjes (7 st. p.p) € 1.75
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BROODJES
Onze broodjes en beleg maken deel uit van een uitgebreid gamma
van verse kwaliteitsproducten. Wij bieden u een waaier van broodjes
aan al naargelang de keuze van uw buffet zoals; Italiaanse ciabatta,
Frans stokbrood, witte en groffe broodjes, mulitgranenbroodjes,
maanzaadbroodjes, mini sandwiches...

GALILEO BUFFET (assortiment gesloten broodjes 4 p.p. € 5.40)










Zachte sandwich met krabsalade en tomaat
Zachte sandwich met tonijn en komkommer
Zachte sandwich met kipcurry met paprika.
Grof of wit broodje met americain en ajuintjes
Grof of wit broodje met belegen kaas met mosterd
Grof of wit broodje met gekookte hesp met mosterd
Multigranenbroodje met gerookte zalm of kruidenkaas.
Ciabatta broodje met mozerella gedroogde tomaat en basilicum
Ciabatta broodje met breughelham.

ARISOTELES BUFFET (5 belegde, halve broodjes, € 6.75 p.p.)






Krabsalade met tomaat
Kip curry met paprika
Americain met augurk
Gerookte zalm met ajuin
Gekookte ham met ei en mayonaise
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HOMERUS BUFFET
(assortiment broodjes met beleg in buffetvorm, 5 p.p. € 8 p.p.)
Assortiment van broodjes zoals hierboven beschreven. De broodjes
worden in buffetformule gepresenteerd en de klant maakt zijn eigen
broodje met aangepast garnituur al naargelang believen.
Beleg









Tonijnsla
Krabsla
Gerookte zalm
Belegen kaas
Gekookte ham
Salami
Brie
Parmaham
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LOSSE GERECHTEN
KOUDE VOORGERECHTEN
•
•
•
•
•
•
•

Garnalencocktail
Noorse visschotel
Ardeense pastei met uienconfituur
Meloen met Parmaham en porto
Carpaccio van rundsfilet met Parmezaanse kaas
Slabordje met zacht gerookte kip en verse ananas
Salade met een terrine van kreeft en zeevruchten

€ 6.75
€ 10.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 6.00
€ 8.00

SOEPEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomatenroomsoep
Paprikaroomsoep
Aspergeroomsoep
Italiaanse Minestronesoep
Broccoliroomsoep
Cressonroomsoep
Franse uiensoep
Kippenroomsoep met brunoise van groenten
Heldere groentensoep
Champignonroomsoep
Kreeftensoep met een vleugje cognac

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.50
2.50
2.50
3.00
2.50
2.50
3.00
2.75
2.50
2.50
4.00

€
€
€
€
€

5.50
7.50
9.00
6.50
6.00

WARME VOORGERECHTEN
•
•
•
•
•

Quiche Lorraine
Vispannetje uit de Noordzee
Zalmmootje met fijne groenten en vissausje
Gegratineerde visschelp
Communiekorfje
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HOOFDGERECHTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Orloff gebraad
Coq au vin
Kipfilet Archiduc
Kip Grand-Mère
Kipfilet met fijne brunoisesaus
Gehaktballetjes met krieken(geen seizoensgroenten)
Kalkoenragout met champignonsaus
Communiekorfje (geen seizoensgroenten)
Varkensgebraad * met saus naar keuze
Varkenshaasje * met saus naar keuze
Kalkoenfilet met sinaasappelsaus
Rosbief met vleesjus en groentekrans
Wok met varkensreepjes zoetzuur
Wok met kip en annanas zoetzuur
Visrolletjes Ostendaise
Vispannetje uit de Noordzee
Zalmfilet met Hollandaise saus
Kabeljauwfilet Armoricaine
Roodbaarsfilet in witte wijnsaus met fijne groentjes
Verse kroketjes (7st. p/p), aardappelgratin,
krielaardappeltjes of aardappelpuree

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.50
12.50
9.50
11.00
10.50
9.00
10.50
9.50
11.00
12.50
11.50
10.50
10.50
10.50
12.00
13.50
13.50
13.50
12.50
1.75

* sauzen: champigonsaus, pepersaus,
graanmosterdsaus, vleesjus, dragonsaus,
blackwellsaus
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DESSERTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verse Chocolademousse
Verse Witte Chocolademousse
Roomrijst met abrikoos en slagroom
Condez rijst met braambessencoulis
Assortiment van mini gebakjes (3 per persoon )
Verse fruitsalade
Lekkerbekjesschotel (variatie van kleine
nagerechten)
Profiterollen met chocoladesaus
Waaier van bavarois
Javanais met Engelse room
Warm appelgebak met roomijs en slagroom
Tiramisu
Dessert Buffet (chocolademousse, fruitsalade, ass
mini-gebakjes, roomrijst)
IJstaart (vanaf 20 personen)
IJslam (goed voor 4 personen)

€
€
€
€
€
€
€

2.00
2.00
1.60
2.50
3.20
3.30
4.00

€
€
€
€
€
€

3.75
3.20
2.75
4.75
2.75
6.20

€ 3.50
€ 18.00

KAASTAFEL
• Selectie van Belgische en Franse kazen (200 gr. p/p)

€ 10.00

• De kaastafel is gegarneerd met verse en gedroogde
vruchten en een notenassortiment
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VOORSTELLEN VOOR EEN BARBECUE - TUINFEEST
Wij verzorgen uw barbecue op de manier die voor u het beste
uitkomt!
U kan bij ons kiezen voor 2 opties:
Optie 1
U stelt uw BBQ zelf samen uit de lijst hieronder en kiest één van de
drie groentebuffetten. Het bakken van het vlees neemt u zelf voor
uw rekening.
Optie 2
U stelt uw BBQ zelf samen uit de lijst hieronder en kiest één van de
drie groentebuffetten. Het bakken van het vlees laat u echter liever
door ons gebeuren. Wij komen bij u bakken met eigen BBQ stellen
vanaf 20 volwassen personen voor de prijs van € 100.00. (ongeacht
het aantal personen)
Bediening en afwas is hierbij niet inbegrepen. Wil u de afwas en
bediening ook door ons laten doen, neem dan even met ons contact
op voor verdere afspraken. Ook borden en bestek kunnen bij ons
gehuurd worden tegen democratische prijzen.
Nota:
Om ervoor te zorgen dat niemand met honger naar huis gaat houdt
u het best rekening met volgende tips:
 Groenten zijn per persoon en moeten ook als dusdanig besteld
worden.
 Voor kinderen voorzien we 2 stukken vlees.
 Scampi’s en spek zijn versnaperingen en worden meestal
gezien als een extraatje
 3,5 stukken vlees/vis per volwassene is zeker aan te raden.
 Desserten kan u terug vinden op onze desserten pagina p.15
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BBQ-lijst;
Gemarineerde kippenfilet
Kippenfilet
Saté
Barbecue worst
Gemarineerde varkenskotelet
Spare-rib
Fijn gekruide steak
Lamskottelet
Varkensfilet
Gemarineerd spek (versnapering)
Boerensaté (stukjes worst,varkensfilet,spek,rundsvlees)
Chipolata
Hamburger
Gemarineerde zalmfilet met fijne groenten
Gamba-duet
Scampi – spies ( 4 stuks )
Duo van visrolletje in papillot met witte wijn
Roodbaarsfilet

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.55
2.50
2.30
2.20
2.75
2.75
3.75
4.75
3.00
1.95
5.60
2.40
2.50
4.95
4.75
3.75
4.50
4.00

Bovenstaande vlees/vis soorten zitten standaard in onze menu,
ander voorstellen zijn uiteraard welkom.
Groentebuffet Basic € 5,50
Vers geraspte worteltjes, komkommer wafeltjes, tomatensalade met
peterselie, eitjes, aardappelsalade, salade mix, witte kool in een
zoete vinaigrette, mayonaise, cocktailsaus, looksaus, stokbrood,
roombotertje, kruidenboter.
Groentebuffet Prima € 7,00
Vers geraspte worteltjes, komkommer wafeltjes, tomatensalade met
peterselie, eitjes, aardappelsalade, rijstsalade, pastasalade, salade
mix, witte kool in een zoete vinaigrette, rode kool in een zoete
vinaigrette, mayonaise, cocktailsaus, looksaus, stokbrood,
roombotertje, kruidenboter.
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Groentebuffet Deluxe € 8,50
Vers geraspte worteltjes, komkommer wafeltjes, tomatensalade met
peterselie, eitjes, aardappelsalade, rijstsalade, pastasalade, fijne
tuinboontjes, Oosterse couscous, rode bietenblokjes, salade mix,
mayonaise, cocktailsaus, looksaus, BBQ-saus, stokbrood,
roombotertje, kruidenboter.
* Hieronder vindt u 3 voorbeelden van door ons samengestelde
BBQ’s die gegarandeerd voor succes zorgen tijdens uw tuinfeest. Er
worden in onderstaande voorbeelden minstens 3,5 stukken vlees
per persoon voorzien, ruim voldoende + een groentebuffet.
Voorbeeld 1 (Classic) voor de prijs van € 16.20 p.p. *
Gemarineerde kippenfilet ◊ BBQ-worst ◊ Saté ◊ Scampi-spies ◊
groentebuffet Prima.
Voorbeeld 2 (Special) voor de prijs van € 17.20 p.p. *
Gemarineerde kippenfilet ◊ Gemarineerde steak ◊ Saté ◊ Scampispies ◊ Spare rib ◊ groentebuffet Prima.
Voorbeeld 3 (Deluxe) als het iets meer mag zijn
voor de prijs van € 19.35 p.p. *
Chipolatta ◊ Spare-rib ◊ Fijn gekruide steak ◊ Gemarineerde
zalmfilet met fijne groenten ◊ Groentebuffet Deluxe.
* Deze voorbeelden zijn zonder bakken en bediening!
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WALKING DINNER
DE KLEINE TAPA'S
•
•
•
•
•
•

Tappa olijven
Ansjovisfilet gemarineerd in pikante saus
Opgerolde ansjovisfilet met kappertjes
Blokjes Feta kaas met chili kruiden
Rode tappenade met toastjes
Groene tappenade met toastjes

€
€
€
€
€
€

0.75
0.75
0.70
0.65
1.10
1.10

€
€
€
€
€

1.75
1.75
1.50
1.25
1.20

DE KOUDE GERECHTEN - VIS
• Gevulde kerstomaten met garnaaltjes
• Komkommerschijven met zalm
• Kruidenkaas hapje met gerookte zalm
• Gazpacho met sjalotten
• Gazpacho
• Carpaccio van gerookte zalm met extra vergine olie en
citroen
• Krabtortilla's
• Banderillas ( olijven, ansjovisfilet, kappertje, zilveruitje op
een stokje)
• Scampi’s op spiesje met chilisaus
• Minipepers gevuld met kruidenkaas
• Gevulde tomaatjes met tonijn
• Slaatje met zalmmousse en wodkasaus
• Slaatje met gerookte forel en lompviseieren
• Slaatje met gerookte zalm en tzatziki saus
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€
€
€
€
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DE KOUDE GERECHTEN – VLEES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gevulde hamrolletjes met kruidenkaas
Gemarineerde meloen in porto met Serranoham
Pikante kiptortilla
Hammousse in een komkommerkommetje
Gerookt kippenspiesje met vers fruit
Toast met bieslookroom en gerookte kip
Slaatje met kippensla
Slaatje met hammousse
Gevulde rode paprika's met kaviaar van aubergines

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.85
1.85
2.10
1.85
1.90
2.10
1.75
1.75
2.20

€
€
€
€
€
€
€
€

2.60
1.95
2.10
3.00
2.20
1.80
2.00
2.10

DE WARME GERECHTEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Kreeftensoepje
Tomatencappuccino
Gegratineerde mosselen (seizoen)
Gegratineerde oesters
Gamba's in een kreeftensoepje
Gevulde dadels met kruidenroomkaas en een spekjasje
Mini pizza's
Mini paella bordje
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BRUNCH
ASTER BRUNCH € 13.50 p.p.










Koffie en thee naar believen
Fruitsap
Diverse fijne vleeswaren
Assortiment van Europese kazen
Assortiment broodjes
Koffiekoek
Croissant
Confituur
Chocopasta

LELIE BRUNCH € 16.50 p.p.












Koffie en thee naar believen
Fruitsap
Diverse fijne vleeswaren
Assortiment van Europese kazen
Assortiment broodjes
Koffiekoek
Croissant
Confituur
Chocopasta
Honing
Verse tomatensoep
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LOTUS BRUNCH € 21.50 p.p.















Koffie en thee naar believen
Fruitsap
Diverse fijne vleeswaren
Assortiment van Europese kazen
Assortiment broodjes
Koffiekoek
Croissant
Confituur
Chocopasta
Honing
Yoghurt
Verse tomatensoep
Frikadellen met krieken
Visrolletjes met een fijn kreeftensausje

ANNEMOON BRUNCH € 26.50 p.p.
















Koffie en thee naar believen
Fruitsap
Diverse fijne vleeswaren
Assortiment van Europese kazen
Assortiment broodjes
Koffiekoek
Croissant
Confituur
Chocopasta
Honing
Yoghurt
Assortiment van groenten
Verse tomatensoep
Frikadellen met krieken
Visrolletjes met een fijn kreeftensausje
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AMARYLLIS BRUNCH € 34.00 p.p.



















Koffie en thee naar believen
Fruitsap
Diverse fijne vleeswaren
Assortiment van Europese kazen
Assortiment broodjes
Koffiekoek
Croissant
Confituur
Choco
Honing
Yoghurt
Assortiment van groenten
Tomaat garnaal
Perzik gevuld met huisgemaakt tonijnsalade
Verse tomatensoep
Frikadellen met krieken
Visrolletjes met een fijn kreeftensausje
Vers fruit
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BROOD EN KOFFIETAFELS
KOFFIETAFEL BASIC € 10,00 p.p.




3 pistolets met beleg : kaas, ham, preparé
Koffiekoek
Koffie en thee

BRABANTSE KOFFIETAFEL € 12,50 p.p.





Assortiment broodjes en rozijnenbrood
Beleg : kaas, ham, kip curry, preparé en salami
Koffiekoek
Koffie, thee

KEMPISCHE KOFFIETAFEL € 16,50 p.p.






Assortiment broodjes en rozijnenbrood
Beleg : kaas, ham, salami
Koffiekoek
Frikadellen met krieken of vol au vent
Koffie, thee

UITGEBREIDE KOFFIETAFEL € 19.50 p.p.








Verse dagsoep
Assortiment broodjes en rozijnenbrood
Beleg : kaas, ham, salami
Confituur, choco, honing
Koffiekoek
Frikadellen met krieken of vol au vent
Koffie, thee
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VERHUUR VAN BORDEN, BESTEK EN MATERIAAL
Teneinde uw feest vlot te laten verlopen kan u borden en bestek bij
ons huren als deze op de door u gekozen locatie niet aanwezig zijn.
Huurprijzen per persoon:
Mes en vork
€
Koffietas met schotel€
Dessertlepel en vork €
Glazen alle soorten €
Staantafels
€

0.34
0.34
0.34
0.17
7.00 per

Groot bord
Diep bord
Dessertbord

€ 0.32
€ 0.32
€ 0.22

dag

ENKELE RICHTLIJNEN












Wijzigingen in het menu zijn steeds mogelijk indien u dit
wenst.
Tafelversiering kost u € 0.95 per persoon, doch u mag deze zelf
meebrengen.
Kinderen onder 6 jaar zijn aan halve prijs.
Aangepaste wijnen vanaf € 7 per fles
Indien er op uw locatie geen borden en bestek aanwezig zijn,
dan kunnen deze gehuurd worden. (zie verhuur)
Wijzigingen in het menu zijn mogelijk tot 7 dagen voor de
levering.
Alle prijzen zijn exclusief btw. De betaling van het gebeuren
dient te geschieden binnen de 14 dagen nadat uw feest heeft
plaatsgehad.
Wij leveren gratis aan huis in Rijkevorsel en randgemeenten,
buiten een straal van 15 km rekenen wij € 0,60 aan per meer
gereden km.
Voor vragen en inlichtingen kan u altijd bij ons terecht, wij
staan steeds tot uw dienst !

Wettelijke clausule: Na levering van de koopwaar beschikt de consument niet over
een bedenktijd zoals voorzien in de wet van de handelspraktijken aangezien het
gaat om producten die door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd , snel
bederven of verouderen.

Deze prijslijst van 2017 doet alle voorgaande prijslijsten teniet.
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