
Communiefeest 
 
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar 
 
Voorgerecht: 
 

- Soep met of zonder balletjes (menu -5€/persoon) 
- Rundscarpaccio met parmezaanse kaas en rucola 
- Zalmbord met toast en citroen 
- Duo kaas- en garnaalkroket 
- Scampi gegrild 6 stuks of diabolique, lookroom of curryroom (voor de sauzen 

+2€ suppl./persoon) 
 
Hoofdgerecht: 
 

- Varkenshaasje met jagersaus, seizoensgroenten en kroketten 
- Kalfsmedaillon ‘Orloff’ met seizoensgroenten en kroketten 
- Steak met saus naar keuze, salade en frietjes 
- Vispannentje met salade en frietjes 
- Gebakken zalm, salade en frietjes 
- Kabeljauwhaas in de witte wijnsaus met seizoensgroenten en puree 
- Scampi grillé 9 stuks of met saus diabolique, lookroom of curryroom (voor de 

sauzen +2€/persoon) 
 
Dessert: 
 

- Moeulleux au chocolat met een bolletje vanilleijs (+3 euro/persoon) 
- Crème brulée 
- chocomousse 
- Ijslam (supl. 8 euro/persoon), verkrijgbaar vanaf 12 personen en voor het 

volledige gezelschap 
 
 
 
 
 
U kan echter ook zelf een menu samenstellen door een keuze te maken uit 
onze à la carte gerechten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voor de kindjes van 4 jaar tot 12 jaar (kindjes tem 3 jaar kunnen een eigen 
gerechtje meebrengen indien (de ouders) dit wensen) 
 
Voorgerecht: 
 

- Romige tomatensoep met balletjes 
- Kaaskroket 1-stuk 

 
Hoofdgerecht: 
 

- Stoofvlees met appelmoes en frietjes 
- Kinderkip met appelmoes en frietjes 
- Balletjes in de tomatensaus met frietjes 
- Frikadel 2-stuks met frietjes 

 
Dessert: 
 

- Kinder Dame Blanche 
- Kinder Vanille-Ijs 
- IJSlam (supl. 8 euro/persoon) 

 
 
 
Prijzen: 

- Menu volwassenen 49 euro 
- Menu kindjes 22 euro 

 
 
Aperitiefhapjes: 
 

- Warme borrelhapjes (6- stuks/persoon) 5,50 euro/persoon 
- Gefrituurde calamares met tartaar (8-stuks) 17€ 
- Onion rings met tartaar (12-stuks) 11€ 
- Gemengde kroketjes (15-stuks iberico, kaas en garnaalkroketjes) 25€ 
- Tapasbord (ongeveer 3à4 personen) 19 euro/bord 
- Tapasbord koud/warm (ongeveer 3à4 personen) 27 euro/bord 

 
Dranken zijn niet inbegrepen in de menu, wij werken niet met forfaitprijzen voor 
dranken tijdens de maaltijd. 
 
Graag vragen wij om voor het gezelschap keuze te maken uit 1 voor- en 
hoofdgerecht en dessert, indien de keuze op voorhand kan doorgegeven worden, 
kan u zowel een vis als vlees voor- en hoofgerecht kiezen, indien voor het dessert 
gekozen wordt voor de ijslam vragen wij om dit voor het volledige gezelschap te 
doen, dit zowel voor de kindjes als de volwassenen, indien u ijslam wenst graag 14 
dagen voor het feestje doorgeven dat u dit wenst, dit om tijdig te kunnen bestellen bij 
onze ijsmeester. 
 


