-Thuisfornuis à la carteMet Thuisfornuis à la carte kan u zelf een menu samenstellen die u aan uw gasten wil
serveren.
Vanaf 15 personen komen wij deze menu bij u aan huis bereiden. De voorbereidingen
worden uiteraard in de keuken van Thuisfornuis gedaan. Indien u niet over een ruime oven
of fornuis beschikt zullen wij dat meebrengen.
Borden en bestek zijn in de prijs per persoon inbegrepen. Bovendien geniet u van de luxe dat
u zelf de vaat niet hoeft te doen. Na het dessert is uw keuken weer zoals wij ze aantroffen en
kan u rustig nagenieten met uw gasten.
Als het aan huis geserveerd is door Thuisfornuis Komt er 25 euro/uur bij voor het bereiden.
2 medewerkers zullen het bereiden en bedienen. Na het bereiden vertrekken we en nemen
we de afwas mee of komen hem de volgende dag ophalen.

-Thuisfornuis buffetenU kiest een buffet.
Wij bezorgen u het koude buffet mooi gepresenteerd op schotels.
Warme buffeten worden geleverd in warmhoudkisten die we bij u in een bain- marie
plaatsen. De bain-marie’s, borden en bestek worden meegeleverd en zijn inbegrepen in de
prijs per persoon. De dag nadien komen we alles weer ophalen.
Bij grote bufetten boven de 45 personen zal er minimaal een medewerker aanwezig zijn om
toe te zien dat de maaltijd bedeling vlot verloopt en zal oa. De bain mariebakken en schotels
aanvullen indien nodig. Het is mogelijk dat dan uw keuken zal gebruikt worden om
gerechten op te warmen.
Als het aan huis/op lacatie geserveerd is door Thuisfornuis Komt er 25 euro/uur bij voor
het bereiden. 2 medewerkers zullen het bereiden en het buffet aanvullen. Nadien ruimen we
de borden af. Na het bereiden vertrekken we en nemen we de afwas mee of komen hem de
volgende dag ophalen. Inclusief borden en bestek.
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-Thuisfornuis à la carte-Koude hapjesLepeltje gerookte zalm

€ 1.50/stuk

Lepeltje gerookte forel

€ 1.50/stuk

Lepeltje met paté en pompoenconfituur

€ 1.50/stuk

Lepeltje kip-prei

€ 1.50/stuk

Lepeltje rauwe ham & meloen

€ 1.50/stuk

Lepelhapje met Fauxgras uienconfuit en peperkoek

€4.50/stuk

Een pittige mini paprika gevuld met ricotta in een jasje van rosbief € 1.50/stuk
Gevuld tapastomaatje met grijze garnalen

€2.00/stuk

Glaasje van zalmmousse

€1.50/stuk

Gazpacho

€2.00/stuk

Lepeltje met scampi

€2.50/stuk

Garnalenglaasje

€2.50/stuk

Zeeuwse oester met citroen

€3.00/stuk

Scampiglaasje

€3.90/stuk

Mini carpaccio

€4.00/stuk

Mini vitello tonato

€4.00/stuk

Tapasschotel: gazpacho, tortilla, nacho’s, dips,
serranoham, meloen, chorizo, olijven, feta, tapastomaatjes

€7.00/stuk
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-Warme hapjesScampi in witte wijnsausje met broccoli

€3.50 /stuk

Kabeljauwfilet met preisaus

€3.50/stuk

Lauw geitenkaasje omringd met spek

€3.50/stuk

Roereitje met gerookte zalm en garnalen

€2,50/stuk

Zuiders stokbroodje met tonijn

€2.10/stuk

Verfijnd soepje

€2.00/stuk

Mini pizza

€1.50/stuk

Spiesje van kip met curry

€3.00/stuk

Stokje met scampi in filodeeg en wasabidressing

€2.30/stuk

Mini Burger met gedroogde serranoham en pepermayo

€3.00/stuk

-Feestelijke soepenVissoep uit Marseille

€ 5.70 pp

Consommé van bosduif

€ 6.50 pp

Aspergeroomsoep met gerookte zalm

€ 4.50 pp

Boschampignonroomsoep

€ 4.50 pp

Tomatenroomsoep met balletjes

€ 3.50 pp

Broccoliroomsoep

€ 3.50 pp

Waterkersroomsoep

€ 3.50 pp

Witloofroomsoep met dille en grijze garnalen

€ 4.00 pp

Bloemkoolroomsoep

€ 3.50 pp

Courgetteroomsoep

€ 3.50 pp

Crème Agnes Sorèl

€ 4.00 pp

*Bij elke soep wordt een brood geserveerd
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-Koude VoorgerechtenSalade met scampi en spek 5 st

€ 14.50 pp

Salade gerookte zalm en dille-dressing

€ 13.50 pp

Salade met gerookte vis

€ 13.50 pp

Tomaat garnaal

€ 14.50 pp

Zalmcoupe

€ 13.50 pp

Salade van gebakken kippenreepjes met
croutons, spekjes, appel en dressing van curry

€ 12.00 pp

Carpaccio van zalm met mascarpone en limoen

€ 12.00 pp

Parmaham met meloen

€ 10.50 pp

Carpaccio van runds en frisse salade

€ 11.50 pp

Vitello tonato

€ 12.50 pp

Salade met kip cocktail

€ 10.00 pp

Salade met garnalen cocktail

€ 14.50 pp

*Alle voorgerechten worden geserveerd met brood

-Warme voorgerechtenSalade van lauwe kreeft 1/2de met seizoensgarnituur

€ 26.00

Gegrilde reuze gamba (2) met aubergine en fettucini

€ 18.50

Scampi (5) lookroom met brood of pasta

€ 14,50

Scampi (5) Thuisfornuis (pittig) met brood of pasta

€ 11.00

Lauw geitenkaasje in een jasje van gerookt spek
met een dressing van Looise stroop

€ 12.00

Vispannetje

€ 12.50

Koninginnenhapje

€ 12.50

Gebakken victoriabaars met bladspinazie
en een coulis van wortel en gember

€ 14.50

*alle voorgerechten worden geserveerd met brood
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-Hoofdgerechten vleesGebakken parelhoenfilet met romige kruidensaus, shiitake,
oesterzwammen met gebakken witloof

€ 19.50

Varkenshaasje met stroganoffsaus, warme groentjes,
gebakken aardappeltjes

€ 18.50

Gegrilde ossenhaas met béarnaise
zuiderse gebakken groenten en frietjes

€ 26.50

Steak met saus naar keuze, warme groentjes en friet

€ 23.00

Lamsfilet met mosterdhonigsaus, groentetorentje,
witloof en aardappelgratin

€ 25.50

Lamskroon met kruidenboter, gegratineerd tomaatje en gratin

€ 24.50

Kalfstournedos met gorgonzolasaus en krokant van serranoham
met gebakken krieltjes en seizoensgroenten

€ 24.50

Kalfskroon “Blackwell” met groenten en kroketjes

€ 25.50

Kalfsfricasse met puree en groentenreepjes

€ 18.50

Gebakken kipfilet met champignonroomsaus

€ 17.50

-Hoofdgerechten visGebakken Zalmfilet met mosterdsaus en Tagliatelle

€ 19.50

Kabeljauwfilet met een sausje van prei en saffraan en puree

€ 21.50

Gebakken victoriabaars in een coullis van
wortelpompoen met bladspinazie en puree

€ 18.90

St-jacobsruchten(5) in een saffraansausje
op een bedje van prei en soyascheut met puree

€ 25.50

Spiesje van st-Jacobsnoten (5) met risotto van champignons

€ 25.50

Tongrolletjes op Normandische wijze met puree

€ 19.50

*Alle gerechten worden geserveerd met groenten saus en een aardappelgerecht.
Sauzen:Mosterdaus, dillesaus, honing-mosterdaus, peperroomsaus, champignonroomsaus, provençalaalsesaus, béarnaisesaus of
choronsaus
Wijzigingen hierin zijn steeds bespreekbaar.
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-Hoofdgerechten vegetarischVegetarische lasagne klein

€ 12.50

Vegetarische lasagne groot

€ 14.50

Vegetarische wok met groenten en pasta

€ 14.00

Vegetarische salade met quorn en noten klein

€ 14.50

Vegetarische salade met quorn en noten groot

€ 15.50

-Voor de allerkleinstenKinder gerechten (tot 9 jaar)
Party snacks kids 10 stuks

€ 6.50

Mini pizza kids 10 stuks

€ 10.00

Tomatensoep met balletjes

€ 2.00

Kipfilet met appelmoes en frieten

€ 8.50

Koninginnehapje met frietjes

€ 8.50

Spaghetti

€ 8.00

Macaroni

€ 8.00

Frieten met frikandel of kipnuggets

€ 7.50

IJsje

€ 4.50

Chocomousse

€ 3,00
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-Zoete zondeSabayon met ijs

€ 6.50

Koude sabayon met ijs en aardbeien

€ 7.50

Sorbet (limoen, framboos,passievrucht)

€ 6.50

Verse fruitsla van het huis

€ 7.50

Verse fruitsla van het huis met ijs

€ 8,50

Flensjes met chocolade

€ 6.50

Crêpes Suzette met ijs

€ 7.00

Warme appeltaart met ijs

€ 6.50

Coupe dame blanche en slagroom

€ 7.00

Coupe negresco
Vanilleijs, chocomousse, advocaat en slagroom

€ 8.50

Gelegenheidsgebak

€ 4.50

Chocomousse

€ 6.00

Tiramisu

€ 6.00

Panna cotta met bosvruchten

€ 6.00

Crème brûlée

€ 6.00

Dessertenbuffet (assortiment van 5 kleine desserten)

€ 8.50

Supplement slagroom of ijs

€ 1.00

Kaasbordje

€ 7.50
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-BroodjesTer info: voor een receptie reken je best 3 broodjes per persoon.
Als hoofdmaaltijd reken je best 6 broodjes per persoon.

-StandaardKaas

€1.20/stuk

Ham

€1.20/stuk

Salami

€1.20/stuk

Kip curry

€1.20/stuk

Vleessalade

€1.20/stuk

Surimisalade

€1.20/stuk

Zalmsalade

€1.20/stuk

-Luxe broodjesGerookte zalm met versnipperde ui en peterselie

€1.35/stuk

Américain préparé met peterselie, zilveruitjes en augurkjes

€1.35/stuk

Krabsalade met tomates concassées en peterselie

€1.35/stuk

Brie met nootjes en druiven

€1.35/stuk

Serranoham met zongedroogde tomaatjes en eikenblad

€1.35/stuk

Jonge kaas, eitje, cocktailsaus en frisse salade

€1.35/stuk

Tonijnsalade met perzikpartjes en rode bietscheutjes

€1.35/stuk

Kruidenkaas met schijfjes radijs en bieslook

€1.35/stuk

Kip met curry en ananas

€1.35/stuk

-VerrassingsbroodReuzebrood gevuld met 25 broodjes uit bovenstaand assortiment beleg –
enkel bestellen per 25 broodjes.
€ 34.00/stuk

-Pakket vergaderbroodjes½ baguette wit met gerookte zalm, uitjes en sla
½ bruine baguette met carpaccio, parmezaanse kaas, pijnboompitjes
zongedroogde tomaten en rucola
1 sandwiche met Breydelham
1 keizerbroodje met Camembert en honing

€ 9.75/pp
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-Koude buffetten-Koud buffet standaard€ 14.00 pp

Hamrolletje met asperges
kalkoenfilet
Gevuld eitje
Kippenboutje
Tomaat gevuld met tonijnsalade
Gedresseerd op een groentenschotel
Aardappelsalade
Pasta pesto met rucola en parmesaan
Broodassortiment 2 stuks pp
Tartaarsaus, cocktail en mayonaise

-Koud buffet luxe€ 19.90 pp

Gepocheerde zalm
Tomaat gevuld met grijze garnalen
Varkensgebraad
Rauwe ham met meloen
Hespenrolletje met asperges
Assortiment groenten
Aardappelsalade
Pasta pesto met rucola en parmezaan
Broodassortiment 2 stuks pp
Tartaarsaus, cocktail en mayonaise
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-Koud buffet Mediterraans€ 19.50 pp

Gazpacho (of soep naar keuze)
Vitello tonato
Carpaccio van runds
Griekse salade
Frisse pasta van penne met zongedroogde tomaten, pijnboompitten en rucola
Tomaat mozerella met basilicum
Taboulé
Ciabatta met boter

-Koud buffet Grieks€ 19.50 pp

Griekse salade met komkommer, ui, feta, olijven en pepers
Griekse pastasalade
Gebakken kruidige patatjes
Souvlaki
Kipfilet
Griekse balletjes in tomatensaus
Gebakken inktvisringen
Brood
Tartaar, tzatziki, mayonaise, cocktail
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-Koud buffet Thuisfornuis€ 24.50 pp

Gepocheerde zalm
Gerookte zalm en forel
Tomaat gevuld met grijze garnalen
Serannoham met meloen
Gebakken rosbief
Varkensgebraad
Brochette van scampi
Assortiment groenten
Aardappelsalade
Pasta pesto met rucola en parmezaan
Broodassortiment 2 stuks pp
Tartaarsaus, cocktail en mayonaise
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-Warme buffetten-Warm buffet luxe€ 19.50 pp

Varkenshaasje of Kippefilet met saus naar keuze
Tongrolletjes op Normandische wijze
Warme groentjes /mixed salad
Aardappelgerecht naar keuze: puree - pommes dûchesses -gratin – kroketten – pasta
*peperroom, champignonroom, provençaalse, stroganoff

-Warm buffet “Oudsbergen”€ 20.50 pp

Balletjes in tomatensaus
Stoofvlees met “Mievers Beer”
Konijnstoofvlees met pruimen in “Oudsbergen Gin”
Kropsla en tomaten
Warme groentjes
Frietjes en kroketten

-Warm buffet Thuisfornuis€ 22.50 pp

Gebakken varkenshaasje met saus naar keuze
Gegrilde kipfilet met saus naar keuze
Pannetje met “al” het lekkers uit de Noordzee
Warme groentjes/ mixed salad
Aardappelgerecht naar keuze: puree - pommes dûchesses -gratin – kroketten – pasta
*peperroom, champignonroom, provençaalse, stroganoff
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-Warm buffet Breugeliaans small€ 19.50 pp

Kipkap met mosterd
Boerenham
Boerenpaté
Broodplank met goei boter
Bloedworst met huisgemaakte appelcompote met kaneel
Balletjes met krieken of wortelstoemp met worst
Konijn op grootmoeders wijze of stoofvlees met puree

-Warm buffet Breugeliaans large€ 25.50 pp

Erwtensoep met rookworst
Koude kippenbouten
Kip kap en mosterd
Boerenpaté
Broodplank met goei boter
Bloedworst met huisgemaakte appelcompote met kaneel
Balletjes met krieken of wortelstoemp met worst
Konijn op grootmoeders wijze of stoofvlees met puree
Gebakken spek
Rijstpap met bruine suiker
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-Wereldkeukenbuffet-

Prijs op aanvraag afhankelijk van samenstelling van uw keuze

Grieks: Griekse salade
Spaans: paëlla
Oosters scampi brochette, kip brochette, kroepoek , gefrituurde eieren, atjar, rempjeck,
loempia
Belgisch: stoofvlees met friet
Mexicaans : chilli con carne
Hongarije: goulashsoep
Holland Frankrijk: kaasbuffet, Hollandse maatjes
Italiaans: lasagne Bolognaise,
gegrilde scampi met truffel, parmesaan, pijnboompitten en rucolla
Amerikaans: hamburgers
Afrikaans: taboulé
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-Barbecue pakketten-Bbq Thuisfornuis€ 17.50 pp

In dit pakket zijn 4 stukken vlees pp inbegrepen.
Aardappelsalade
Penne met pesto, zongedroogde tomaten, rucola, pijnboompitten en parmezaan
Witte koolsalade met rozijntjes en yoghurt
Bloemkool met currydressing en radijs
Tomatensalade met lente ui
Komkommersalade met paprika
Julienne van worteltjes
Koude boontjes met look en tomaat
Griekse salade
Ciabatta en boter
Cocktail, tartaar en mayonaisse
Keuze uit:
Saté van varken/souvlaki/bbq worst/pens/chipolata/gemarineerde
vleesrib/spieringkotelet/gemarineerde kipfilet/kalkoenbrochette/
kipbrochette/gemarineerd spek/vegetarische burger/vegetarische papilot
Supplement:
Papillot van verse Noorse zalm met scampi

€4.00/stuk

Supplement brochette van Scampi

€4,50/stuk

Supplement van Lamskoteletje

€4.00/stuk

Supplement van steakje

€ 4.00/stuk
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-Bbq mixed€ 17.50 pp

Idem als BBQ Thuisfornuis maar hier 2 stukken vlees en 1 stuk vis pp
Aardappelsalade
Penne met pesto, zongedroogde tomaten, rucola, pijnboompitten en parmezaan
Witte koolsalade met rozijntjes en yoghurt
Bloemkool met currydressing en radijs
Tomatensalade met lente ui
Komkommersalade met paprika
Julienne van worteltjes
Koude boontjes met look en tomaat
Griekse salade
Ciabatta en boter
Cocktail, tartaar en mayonaisse

Keuze uit:
Saté van varken/souvlaki/bbq worst/pens/chipolata/gemarineerde
vleesrib/spieringkotelet/gemarineerde kipfilet/kalkoenbrochette/
kipbrochette/gemarineerd spek/vegetarische burger/vegetarische papilot
Papillot van zalmfilet en scampi of scampibrochette
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-Bbq Mediterraans€ 24.50 pp

Ossehaasfilet met braadjus en rozemarijn
Gelakte Oosterse kipfilet in een jasje van gerookt spek en sezamzaadjes
Chipolata en merguez
Scampibrochette en zalmpappillot
Pasta met zongedroogde tomaatjes pesto en rucola
Koude quinoa met paprika en basilicum
Gebakken kruidige krieljes
Penne met pesto, zongedroogde tomaten, rucola, pijnboompitten en parmezaan
Bloemkool met currydressing en radijs
Gegrilde paprika en courgette in kruidenolie
Tomatensalade met lente ui
Komkommersalade met paprika
Julienne van worteltjes
Griekse salade
Ciabatta, kruidenboter,
Tartaarsaus, mayonaisse en cocktail

-Bbq winter€ 21.50 pp

Gegrilde kipfilet met currysaus en ananas
Gemarineerd Varkenshaasje “Provençale”
Luikse pens
Papillot van witte vis en fijne groentjes
Penne Napolitana
Gebakken kruidige krieltjes
Gestoofde boontjes met tomaat en look
Gegrild Witloof
Gemengde salade met wortel, tomaat en komkommer
Ciabatta en boter
Tartaar, mayonaisse en cocktail
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-Pasta buffetten-Pasta buffet Bologna€ 15.50 pp

Macaroni ham en kaas
Penne Bolognaise
Lasagne Bolognaise
Broodassortiment, geraspte kaas en boter

-Pasta buffet Milano€ 18.00 pp

Fusilli Arrabiata
Penne carbonara
Lasagne zalm
Tagliatelle met kippenreepjes, groentjes en curry
Ciabatta, geraspte kaas en boter

-Pasta buffet Thuisfornuis€ 22.50 pp

Fusilli Arabiata
Penne Carbonara of bolognaise
Lasagne zalm
Tagliatelle met scampi, rode pesto, lente ui,
Ciabatta, geraspte kaas, en boter
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-Spaanse buffettenVerras uw gasten met een Spaans feestje!
Terwijl u van heerlijke Tapas en een glaasje cava geniet bereidt de kok een reuze paëlla in
zijn reuzachtige pan.
Na de paêlla kan u nog genieten van een traditioneel spaans dessert.

-Tapas buffet€ 7.00 pp

Serranoham
Chorizo
Gemarineerde ansjovis
Tortilla
Gazpacho
Olijven
Gemarineerde geitenkaas
Nachos en dipsaus
Tapastomaatjes
Lookbroodjes

-Paëlla vlees€ 16.00 pp

Rijkelijk gevulde rijstschotel met kip, ribbetjes en groenten.

-Paëlla vlees en zeevruchten€ 18.50 pp

Rijkelijk gevulde rijstschotel met kip, ribbetjes, scampi, zeevruchten en groenten.

-Paëlla vis en zeevruchten€ 21.50 pp

Rijkelijk gevulde rijstschotel met scampi, zeevruchten, kabeljauw en groenten.

-Crema Catalana€ 6,50 pp

Spaans dessert met karakter en een frisse touch van citrus
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-Brunch buffet € 22.00 pp

Cava ( 1 glas pp bij aankomst)
Croissants
Chocoladekoeken
Rozijnenbrood, bruin brood en rijkelijk meergranenbrood
Roerei, gebakken eitjes met spek worstjes
Poffertjes
Serranoham met meloen
Gerookte zalm, krabsalade
Gekookte ham en salami en paté
Boter, confituur
Yoghurt en fruitsalade
Koffie, thee en fruitsap (onbeperkt 3 uur)
Supplement voor bij brunch
Kipfilet met champignonroom en gebakken aardappeltjes,
Pannetje met al het lekkers uit de zee en puree

€ 15.50 pp

20

-Oriëntal Buffet € 22.00 pp

Geniet van heerlijke huisgemaakte Sushi en Dim Sun
Gevolgd door een heerlijk wokbuffet. Ter plaatse gewokt voor uw gasten.
Dim sum assortiment

€ 6.50/5stuks

Sushi assortiment

€ 7.k0/5 stuks

-Wok buffet€ 19.00 pp

Wok van eiernoedels met scampi, citroengras en koriander
Wok van eiernoedels, kipfilet, groentjes, curry en kokosmelk
Wok van eiernoedels met ham, prei, wortel en ei
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