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Kaas-, vlees- en visschotels 
 

 

Kaas-sierschotel: Vanaf 4 personen. 

Wij voorzien ± 300 gr kaas per persoon. 

Dit zijn minstens 7 soorten kaas, feestelijk gegarneerd met vijgen, noten  

en een assortiment van vers fruit. 

 

€ 18,75/pp. 
Waarborg: € 35.00 per houten plank 

 

 

Patéschotel: Vanaf 4 personen. 

Wij voorzien ± 300 gr paté per persoon. 

Assortiment van ambachtelijk bereide pasteien met aangepaste confituur,  

gegarneerd met vers fruit. 

 

€ 18.15/pp. 
Waarborg: € 35.00 per houten plank 

 

 

Boerenschotel : Vanaf 4 personen. 

Wij voorzien ± 300 gr vlees per persoon. 

Diverse soorten vleeswaren oa. Gekookte ham, gerookte ham, paté met aangepaste 

confituur, kipkap, gebakken spek, vleesbroodje, witte worst, bloedworst enz. dit alles 

gegarneerd met een assortiment van vers fruit. 

 

€ 16.85/pp. 
Waarborg: € 35.00 per houten plank 

 

 

Vleeswarenschotel traditioneel: Vanaf 4 personen. 

Wij voorzien ± 300 gr vlees per persoon. 

Diverse soorten vleeswaren oa. Gekookte ham, rauwe ham, Parmaham, paté met 

aangepaste confituur, salami, gebakken spek, vleesbroodje enz. dit alles gegarneerd met 

een assortiment van vers fruit. 

 

€ 17.80/pp. 
Waarborg: € 35.00 per houten plank 
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Vleesschotel mediterrane: Vanaf 4 personen. 

Wij voorzien ± 300 gr vlees per persoon. 

Diverse soorten vleeswaren o.a., Italiaanse ham, parmaham met meloen, Italiaanse 

salami, cocktail salami, vleesbroodje enz. dit alles afgewerkt met zuiderse tapas. 

 

€ 18.99/pp. 
Waarborg: € 35.00 per houten plank 

 

 

Noorse visschotel: Vanaf 4 personen. 

Verse roze zalmfilet met asperges, gerookte heilbot, gegratineerde mosselen, 

tongrolletjes, scampi, tomaat met grijze garnalen en aangepaste sausjes. 

 

€ 24.60/pp. 
Waarborg: € 25.00 per inox schotel 

 

 

 

Groenteschotel: Vanaf 4 personen. 

Deze kan u eventueel combineren bij vlees en/of visschotels 

 

Verschillende soorten bladsalade, tomaat, boontjes, komkommer, gemengde 

groentesalade, vers geraspte worteltjes, aardappelsalade, rijstsalade en pastasalade 

 

Prijs: € 9.50/pp. 
 

 

Algemene inlichting: 
Al onze buffetten zijn exclusief bediening. 

Deze prijs is inclusief 6% BTW. 

Indien wij leveren in Opglabbeek/Oudsbergen vragen we € 15,00 vervoersonkosten.  

Indien wij leveren buiten de grenzen van Opglabbeek/Oudsbergen vragen we € 25,00 

vervoersonkosten. 

Wanneer we leveren zetten we het buffet ook uit indien jullie dit wensen.   

 

Alle geleende materialen dienen netjes afgewassen en uiterlijk 4 dagen na datum terug 

gebracht te worden. Wanneer deze niet proper afgewassen zijn rekenen we € 2,50 per 

persoon voor het extra afwaswerk. 

 

Gelieve tijdig de datum te reserveren voor uw feest en minimum 3 dagen op voorhand 

het juiste aantal personen door te geven 

 

Deze folder is niet geldig tijdens de eindejaarsfeesten, u kan dan bestellen uit 

onze eindejaarsfolder. 

 
 

* Prijswijzigingen onder voorbehoud. 


