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Wij verzorgen ook uw: 
babyborrels • communiefeesten • 
bruiloften • recepties • catering voor  
bedrijven en scholen • vergaderbroodjes•

• �koffietafels
 

Dit � 
 groepen en touringcars aanbod 

alles op locatie of bij uw thuis. 

www.traiteurdienstjackyjaeken.be

Your party is our challenge!Your party is our challenge!

o n T b i j T  •  H a p j e S  •  b b Q  •  b u f f e T T e n  •  p a S T a 

T a p a S  •  D e S S e R T e n  &  k a a S  •  R e c e p T i e S

> Besteltip:
om misverstanden te voorkomen ontvangen  
wij de bestellingen graag per email op  
info@traiteurdienstjackyjaeken.be waarna er een 
bevestiging zal gestuurd worden. uiteraard staan 
wij u telefonisch bij voor vragen of inlichtingen.
in iedere klant investeren wij de nodige tijd en 
aandacht om een optimaal resultaat te bekomen, 
bestel daarom tijdig om teleurstelling te vermijden.

> leveringen/AfhAlingen:
al deze gerechten zijn af te halen op het afgesproken uur. Voor bestellingen  
vanaf 12 personen leveren wij in de regio. Vanaf 20 personen zijn de borden en 
bestek in pochetje inclusief in de prijs!!!

Materialen dienen zelf de dag nadien teruggebracht te worden  
of indien anders afgesproken.
Wij verhuren ook barbecue toestellen, tenten, tafels,  
stoelen enz. (prijs is op aanvraag)
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Welkom!
Hier kan u een overzicht vinden uit ons  
culinair aanbod voor ontvangsten en services.  
Wij verzorgen: communiefeesten, recepties,  
bruiloften, verjaardagsfeesten, babyborrels,  
barbecues,... 
 
Het betreft hier een basisvoorstellenpakket. 

uiteraard werken wij met genoegen voorstellen  
op maat uit, in functie van de gelegenheid.

in dit aanbod is het leveren van de gerechten 
inclusief. uiteraard kan er ook beroep worden  
gedaan op bediening. Hiervoor voorzien wij in  
mooi uniform geklede en opgeleide medewerkers.

Met de verzekering u en uw gasten een correcte  
en stijlvolle verzorging aan te bieden, verblijven  
wij graag tot uw dienst voor verdere toelichtingen  
en voorstellen.

Met vriendelijke groet,
jacky jaeken

Your party is our challenge!



Broodjes
(minimum bestelling 20 broodjes)

Verrassingsbrood	 €	32,00/stuk
(25 mini broodjes met rijkelijk beleg) 
Verrassingsbrood	 	 €	30,00/stuk
(25 boterhammen kaas en kipkap)  
Open	belegd	mini	broodje	 €	1,20/stuk
met leuke afwerking (assortiment broodjes)

Nieuw!  rVer assingskoffer 
 

 
€	30 0, 0/stuk

(20  beleg) luxe met broodjes ciabatta � �

Belegde	mini	broodjes	standaard €	1,10/stuk
groenten-kaas-salami-américain
Tramezzini	spiesjes	 €	1,50/stuk
met div. tapenades en belegsoorten 
Broodlolly’s	 €	1,20/stuk
met zoet beleg voor de kids

� 
 �

	 Belegde mini	broodjes	luxe € 1,40/stuk
groenten-zalmsalade-garnaalsalade-
tonijn-prosciuttoham-brie-kipsalade

Wij	gebruiken	diverse	br .oodsoorten �

 Broodjeslunch
(vanaf 12 personen)

Broodjeslunch basic: € 21 ,00 p.p.
•  Diverse broodjes:

sandwiches, piccolo’s, meergranenbroodjes
•  kazen-vleesbeleg
•  Tonijn-zalm -kipsalade
•  Verse groentesalades
•  presentatie in buffetvorm

Broodjeslunch luxe:  € 14,00 p.p.
•  Soep naar keuze (Tomaat/asperge/heldere kip)
•  Diverse broodjes:

sandwiches, piccolo’s, meergranenbroodjes
•  kazen-vleesbeleg
•  Gerookte zalm
•  Tonijn-zalm -kipsalade
•  Verse groentesalades
•  Luxe�fruitsalade.
•  presentatie in buffetvorm

Broodjeslunch super de luxe:  € 16,00 p.p.
•  Soep naar keuze (Tomaat/asperge/heldere kip)
•  Diverse broodjes:

sandwiches, piccolo’s, meergranenbroodjes
•  kazen-vleesbeleg
•  Gerookte zalm
•  Tonijn-zalm -kipsalade
•  Verse groentesalades
•  Lasagna bolognaise
•  Trio van dessertjes
•  presentatie in buffetvorm

Levering ontbijtservice
(min. 2 personen)

Standaard ontbijt: € 50,00/2 pers.
• Dagkrant
•  koffie/thee/chocolademelk
•  Gekookt eitje/dagkrant
•  Vruchtensap
•  Minikoffiekoekjes
•  assortiment van diverse broodjes
•  Zoet beleg (choco-confituur-siroop) 

charcuterie en kaas
•  Yoghurt en stuk fruit en snoep
•  cava 75 cl 

Luxe ontbijt: € 60,00/2 pers. 
• Dagkrant
•  koffie of thee of warme chocolademelk
•  Vruchtensap
•  Minikoffiekoekjes
•  assortiment van diverse broodjes
•  Zoet beleg (choco-confituur-siroop)
•  omelet met spek/tomaat/worstjes
•  brie en jonge kaas
•  charcuterie assortiment
•  Yoghurt
•  fruit
•  cava 75 cl

Ontbijtje voor de kids: € 10,00 p.p.
(enkel in combinatie met standaard of luxe ontbijt) 
•  Warme chocolademelk
•  cornflakes
•  chocoladekoekje
•  assortiment van diverse broodjes
•  babybel kaasje
•  Zoet beleg (choco-speculoospasta-confituur)
•  Yoghurt
•  Snoep

De	levering	is	gratis	binnen	een	straal	van	
10	km	(extra:	€	0,75	per	km)

Kaas- en pasteibuffetten 
(vanaf min 10 personen)

Kaasbuffet basic: € 31 ,00 p.p.
Variëteit diverse kazen met noten, fruit en brood
150 gr p.p. (bij dit buffet zijn de salades niet inclusief)

Kaasbuffet luxe:  € 51 ,00 p.p.
Royale variëteit kazen: 7 soorten 
250 gr p.p.

bij dit buffet wordt een rijkelijk assortiment salades, 
fruit en broodjes gepresenteerd

Kaasbuffet Ommersteyn Rotem:   € 16,00 
p.p.
Royale variëteit geitenkazen
(vb: Gouda natuur-Gouda met kruiden-brie-
chèvrembert-wit-schimmelkaas
250 gr p.p.

bij dit buffet wordt een rijkelijk assortiment salades, 
fruit en broodjes  gepresenteerd

Kaas- en pasteibuffet: € 81 ,00 p.p.
Royale variëteit kazen en pasteien
300 gr p.p.

bij dit buffet wordt een rijkelijk assortiment salades, 
fruit en broodjes gepresenteerd
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Hoofdgerechten - vlees
• Varkensfiletgebraad met pleurottensaus  € 15,00 p.p.
• kalkoenfilet met gekarameliseerde sinaasappel   € 16,00 p.p.
• Varkenshaasje met grotchampignons € 16,00 p.p.
• kalfsruggebraad gebakken in provençaalse kruiden  € 18,00 p.p.
• parelhoensuprême in een romig sausje van dragonblaadjes  € 18,00 p.p.
• Lamskroontje met een sausje van truffel en € 20,00 p.p.
   gewokte seizoensgroenten
• eendenborstfilet met esdoornsiroop en belgisch witloof € 20,00 p.p.
• filet pure Rossini € 22,00 p.p.
• kalfsfilet pure met aromatische boter € 22,00 p.p.

Hoofdgerechten - vis
• pangasiusrolletjes in witte wijnbereiding € 16,00 p.p.
• Tilapiafilet met kruidige puree en gegrilde tomaatjes € 16,00 p.p.
• Zalmhaasje met een choronsausje en krieltjes € 16,00 p.p.
• al het lekkers uit de zee  € 16,00 p.p.
• Zonnevis met preisaus en gerookte zalmsnippers € 17,00 p.p.
   op een puree van erwtjes
• Gegrilde blauwvintonijn met grof zeezout € 20,00 p.p.
• Zeeduivel met spinaziepuree en jus van kreeft € 20,00 p.p.
• babykreeft Thermidor € 32,00 p.p.

Diverse vegetarische of biogerechten. Vraag voor meer info en keuzemogelijkheden

De	hoofdgerechten	kunnen	ook	in	buffetvorm	gekozen	worden.
Bij	deze	gerechten	zijn	aangepaste	aardappel-	en	groentegarnituren.
Uiteraard	zijn	andere	keuzemogelijkheden	of	combinaties	mogelijk.

•  pers. 10 vanaf Chocoladefontein 
Desserten

• Limburgse vlaai (rijst-ananas-abrikoos-kersen...)  

 
€  p.p. ,008   
€   1,50 p.p.

• ambachtelijke chocolademousse  
€   5,00 p.p.

• Rijstpap op grootmoeders wijze 
€   5,00 p.p.

• Tiramisu in harmonie met speculoos  
€   5,50 p.p.

• Vanille-ijs met verse vruchten royal  
€   5,50 p.p.

• Dame blanche op de wijze van het huis 
€   5,50 p.p.

• panna cotta en rode vruchten  
€   5,50 p.p.

• Tarte tatin met vanille-ijs en slagroom  
€   5,50 p.p.

• crème brûlée gemaakt met vanille bourbon  
€   6,00 p.p.

• pannenkoekjes suzette of mikado  
€   6,00 p.p.

• koude sabayon met amaretto  
€   6,00 p.p.

• carpaccio van ananas en citroenijs  €   6,00 p.p.
• feestgebak of ijstaart met opschrift (vanaf 15 personen )  €   6,00 p.p.
• ijslammetje           €   6,00 p.p.
• kaasbordje met druifjes en noten €   8,00 p.p.
• Dessert royal van de chef (pallet met diverse dessertjes)  €   8,00 p.p.
• Dessertbuffet met chocoladefontein (vanaf 15 

•  dessertjes mini van Trio 
personen) € 10,00 

 € �p.p. ,006   
p.p.

Kindermenu’s
• Zalm- of kipcocktail/ham met meloen €   3,00 p.p.
• Soep naar keuze €   1,00 p.p.
• kipfilet met appelmoes of balletjes in tomatensaus € 10,00 p.p.
• Dessert: ijsje van het huis €   2,00 p.p.

Zelf samen te stellen menu’s (vanaf 10 personen)

Voorgerechten
• krokant slaatje van hoevekip met fruitspies en honingdressing €   5,00 p.p.
• Zacht gegaard zalmhaasje op een salade belle-vue (Zalmcocktail) €   6,00 p.p.
• krabcocktail van de chef  €   6,00 p.p.
•  ambachtelijk gedroogde ham met een emulsie van   €   7,00 p.p.
   oude port en meloenpareltjes
• cannelloni van gerookte zalm  €   8,00 p.p.
   met handgepelde garnaaltjes en limoendressing
• frisse salade met gewokte scampi’s €   8,00 p.p.
• Rijkgevulde meloen met diverse zeevruchten €   9,00 p.p.
• carpaccio van runds blanc bleu belge  €   9,00 p.p.
   met harde kaas en notensalade
• Vitello tonato €   9,00 p.p.
• flinterdunne tonijn op een kruidenspiegel  €   9,00 p.p.
• Trio van gerookte vis met diverse garnituurtjes  €   9,00 p.p.
• Huisgerookte eendenborst met een salade € 10,00 p.p.
   van gebrande pijnboompitjes
• pastei van ganzenlever met ajuinconfituren  € 12,00 p.p.
   en toast van rozijnenbrood
• Halve kreeft van de chef € 15,00 p.p.
• oesters (5 p.p.) op een bedje van zeewier Dagprijs

Soepen
• aspergesoep  €   1,50 p.p.
• agnes Sorel soep €   1,50 p.p.
• Roomsoepje met boschampignons  €   1,50 p.p.
• Tomatenroomsoep met balletjes   €   1,50 p.p.
• Heldere kippensoep  €   1,50 p.p.
• Witloofsoep met croutons  €   1,50 p.p.
• erwtensoep met spekjes en rookworst  €   1,50 p.p.
• paprikasoep €   1,50 p.p. 
• pompoensoepje  €   1,50 p.p.
• Minestronesoep €   1,50 p.p.
• Heldere kervelsoep €   1,50 p.p.
• aspergeroomsoep met zalmsliertjes  €   2,00 p.p.
• koninginneroomsoep  €   2,00 p.p.
• kreeftensoep met armagnac  €   3,00 p.p.
• Rijkgevulde vissoep €   4,00 p.p.

Tussengerechten
• koninginnehapje op grootmoeders wijze  €   6,00 p.p.
   met een eigentijdse toets
• Garnaalkroketjes met citroen en peterselie €   7,00 p.p.
• Rijkelijke gegratineerde visschelp van de chef €   8,00 p.p.
• asperges op Vlaamse wijze (seizoen)  € 10,00 p.p.
• Ragout van hoevekip met grotchampignons  € 10,00 p.p.
• Stoofpotje van Sint-jacobsvrucht en scampistaartjes  € 10,00 p.p.
• Gebakken ganzenlever met gekarameliseerde appeltjes € 12,00 p.p.

Sorbet
• Diverse keuzes (citroen-tomaat-passie-...)  €   1,50 p.p.
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(vanaf 10 personen)

Buffet Classic € 15,00 p.p.
• Zachtgegaarde zalm belle-vue
• Garnaaltjes uit de noordzee in een tomaatje
• opgevulde eitjes
• combinatie van tonijn en perzik 
• Meesterlijke ham met aspergepuntjes
• kippenboutje met een fruitige salsa 
• pastei van het huis met ajuinconfituur

Buffet Tradition  € 18,50 p.p.
• Zachtgegaarde zalm belle-vue
• opgevulde eitjes
• Garnaaltjes uit de noordzee in een tomaatje
•  Duo van gerookte zalm en heilbot met uitjes  

en peterselie
• Rosbief garni
• prosciutto ham met galiameloen en balsamico
• Gegrilde kip met sesamzaadjes

Buffet Royal € 20,00 p.p.
• Zachtgegaarde zalm belle-vue
• Garnaaltjes uit de noordzee in een tomaatje
• opgevulde eitjes
• bonbon van gerookte zalm met philadelphia
• brochette van scampistaartjes 
• Geschroeide tonijn met venkel en tijm 
• Salade van gerookte eend en mango 
• Gegrilde parelhoen en balsamicodressing

Onze	buffetten	zijn	steeds	gepresenteerd	
met	verse	salades,	2	soorten	koude	sauzen
en	ovenverse	broodsoorten.
 

Buffet Visfestijn € 21,00 p.p.
• Visserssoep
• Meloen uit het zuiden gevuld met zeevruchten
• Gerookte zalmroosjes met bieslook
•  Gerookte paling en forel met een toets  

van mierikswortel
• Heilbotsalade met grijze garnaaltjes en kiwi
• Gebakken scampi met oriëntaalse kruiden
• Witlof-prosciuttosalade met mosselen

Buffet “Exclusive” Royal € 32,50 p.p.
• kreeft belle-vue
• oesters
• Garnaaltjes uit de noordzee in een tomaatje
• brochette van gemarineerde gamba’s 
•  fantasie van gerookte zalm en heilbot  

met een dilledressing
•  Duet van italiaanse ham met gerookte eend  

en meloen 
•  carpaccio van blanc bleu belge 
•  Gegrilde hesp met asperges

Onze	buffetten	zijn	steeds	gepresenteerd	
met	verse	salades,	2	soorten	koude	sauzen
en	ovenverse	broodsoorten.
 

Buffettopper:
Koude	gerechtjes
•  Lepeltjes met scampi
•  Zalm belle-vue met half eitje
•  Waaier van prosciuttoham en meloen
•  Verse salades en sauzen
•  assortiment broodjes

Warme	gerechtjes
•  Duo van zalm en tongrol op oostendse wijze 
•  kalkoenfilet  met champignonsaus
•  Groente- en aardappelgarnituren

Desserten
•  Verse vruchten uit de vier windstreken
•  Slagroomsoesjes
•  panna cotta en bosvruchten
•  chocolademousse met advokaatroom

Prijs	levering	buffet:	 30,€   00 	p.p.

Buffet Italia:
Antipasti	-	koude	gerechtjes
•  Meloenschijfjes met prosciuttoham en  

olijfolie op maanzaadbroodjes
•  Mozzarella met een tapenade van  

handgeplukte olijfjes
•  pastasalade met scampi in lepeltje 
•  Rundscarpaccio met parmezaanschilfers 
•  Zongedroogde tomaten-olijven
•  Vitello Tonato
•  Verse salades en sauzen
•  assortiment broodjes

Warme	gerechtjes
•  Saltimbocca met licht citroensausje en salie 
•  Tagliatelle met gerookte zalm en witte wijn 
•  Huisbereide lasagna bolognaise

Desserten
•  Tiramisu met speculooskruiden
•  panna cotta met caramel 
•  ijstaart

Prijs	levering	buffet:	 	€	22,00	p.p.
 

Buffet de luxe:
Koude	gerechten
•  Tomaatje gevuld met grijze garnalen 
•  Zalm belle-vue met gevulde eitjes
•  Salade niçoise
•  Gerookte forelfilet met een mieriksworteltoets
•  Waaier van huisgerookte eendenborst
•  Gerookte  hamrolletjes met Monegasque uitjes
•  krokant gebakken piepkuiken met perzik en ananas

Bij	het	buffet	wordt	een	rijkelijk	assorti-
ment	sauzen,	salades	en	broodjes	gepresen-
teerd.

Warme	gerechten	
•  kreeftensoep 
• �  of �koninginneroomsoep�
•  Vispannetje op oostendse wijze
•  kalkoengebraad l’apostolle (sinaas) 
•  Varkenstournedos peper
•  Diverse groente- en aardappelgarnituren

Desserten
•  fruitspies Royal
•  ijstaart met noordkriekjes 
•  Diverse minigebakjes 
•  crème brûlée
•  chocolademousse met advokaatroom

Prijs	levering	buffet:		 €	 53 ,00	p.p.	

 

Koud, Warm,  Dessert buffet 
(vanaf 12 personen)

Koude buffetten • Borden



Belgisch bierbuffet
(Vanaf 12 personen)

Warme	gerechten
•  Moot van witloof met een tournedos van kabeljauw 

en Hommelbier
•  Mechelse koekoek in een sausje van geuze
•  konijnrugfilet met Ter Dolen kriek
•  Diverse groente- en aardappelgarnituren

Levering	buffet:	 € 20	 ,00	p.p.
 
Breughelbuffet
(Vanaf 12 personen)

Buffet 1:
Koude	gerechten
•  knapperige kip met fruit
•  Duo van witte en zwarte pensjes 
•  breughelkop met mosterd
•  Vleesbrood met kriekjes
•  paté met ajuinconfituur
•  Diverse salades, 6 soorten koude sauzen en oven-

verse broodsoorten

Dessert
•  Rijstpap of fruittaart

Prijs	levering	buffet:	 €	 51 ,00	p.p.

Buffet 2:
Koude	gerechten
•  knapperige kip met fruit 
•  Haringfilet met garnituur
•  paté met ajuinconfituur
•  Visterrine

Warme	gerechten
•  balletjes met krieken
•  Duo van witte en zwarte pensjes
•  Diverse stamppotten

Diverse	salades,	6	soorten	koude	sauzen	en	
ovenverse	broodsoorten

Dessert
•  Limburgse taarten

Prijs	levering	buffet:		 € 20	 ,00	p.p.
 

Tapasbuffet
(vanaf 10 personen)

(Mooie	presentatie	van	diverse	hapjes)

Koude	gerechten
• Gemarineerde olijven/gedroogde tomaatjes
• Sweet peppadews (zoete pepertjes met geitenkaas)
• Serranoham met meloenbolletjes
• Scampistaartjes in tsatziki 
• cherry tomaat met mozzarella en rode pesto.
• aioli parmezaan
• Vitello tonato met appelkappertjes
• Tarama 
• fruitspiesjes   
 
Warme	gerechten
•  Tongrolletjes in schaaldierensaus
•  Dadels met spekjes en tabasko
•  Toscaanse gehaktballetjes
•  kipsliertjes red pepper
•  krielaardappeltjes in de schil
•  Diverse broodsoorten en roomboter

Prijs	levering	buffet:	 €	20,00	p.p.

Take	the	sangria	with	it:	€	5/liter	wit	of	rood

Aspergefestijn (seizoen)
(buffet vanaf 10 personen)
Enkel	in	het	seizoen: vanaf april 
afhankelijk van het weer tot 24 juni (St.-jan)

Koude	gerechten	
•  noorse gerookte zalm met zijn garnituurtjes
•  Meesterlijke fijne grillham
•  assortiment broodjes en kruidenboter

Warme	gerechten
• Romige aspergesoep
•  asperges uit kinrooi  aa (7st.p.p.)
•  Zacht gegaard zalmhaasje
•  Varkenshaasje met pleurotten 
•  krielaardappeltjes met peterselie 
•  Mousselinesaus
•  Geklaarde boter met mimosa van ei
•  Mornaysaus

Deze	gerechten	worden	als	één	buffet		
geserveerd!

Prijs	levering	buffet:	 	€	 52 	p.p
 

Warme buffetten
(vanaf 12 personen)

Buffet 1
• Soep naar keuze (zie blz 6)
• Gegrilde souvlakispiesjes
• Shoarma van kip
• Lasagna bolognaise
•  Saladebar, broodsoorten en aardappel-garnituur  

naar keuze

Prijs	levering	buffet:	 €	 71 ,00	p.p.
Zonder	soep:		 €	 61 ,00	p.p.

Buffet 2
• Soep naar keuze (zie blz 6)
• Varkenshaasje met champignonsaus
• Tongrolletjes �saus Hollandse 
• kalkoengebraad sinaas
•  aangepaste aardappel- en groente-garnituren  

(2 soorten van elk)

Prijs	levering	buffet:	 € 20	 ,00	p.p.
Zonder	soep:	 €	 91 ,00	p.p.

Buffet 3
• Soep naar keuze (zie blz 6)
• Parelhoenfilet �l'apostolle 
• Op 

 �Duivelssausjezacht 
 in kabeljauw gebakken vel 

• Varkenshaasje champignonsaus
•  aangepaste aardappel- en groente-garnituren  (2 

soorten van elk)
Prijs	levering	buffet:	 € 22 ,00	p.p.	
Zonder	soep:	 € 21 ,00	p.p.

Aardappelgarnituren:
Gratin/Smeuïge puree/gebakken aar
Zelf

       dappel

kroketten/duchesse�
 aardappelgarnituren :bakken te af 

aardappel/frietjes/...

Warme	gr noe ten:
Wokgroentjes/boontjes buikspek/parijse
Worteltjes met tijm/fijne doperwtjes/bloemkool
bechamel/erwtjes en worteltjes/gebakken witloof/
gevulde courgette/asperges (seizoen)/...

 

Thema buffetten
Pastabuffet 
(Koud afhalen vanaf 6 pers)
(Warm leveren vanaf 12 pers)

Aanbod Pastagerechten
• Tagliatelle met kip/appeltjes en kerrie
• Spaghetti alla carbonara met wangspek en ei
• Lasagna al forno met gehakt en tomatensaus
• Lasagna van zalm
• penne/prei/roomsaus en gerookte zalm
• Macaroni met ham en kaassaus
• fusilli bolognaise
• Tortellini ricotta (veggie)
• Linguine  met scampi en schaaldierensaus
• pasta pesto met zeevruchten

Deze	pastagerechten	zijn	vergezeld	van	
olijven/zongedroogde	tomaten/parmigiano/
gruyère/kruidenboter	en	3	tafelbroodjes	p.p

prijs levering buffet, 3 soorten pasta: €  14,00 p.p.
prijs levering buffet, 4 soorten pasta: €  16,00 p.p.
prijs levering buffet, 5 soorten pasta: €  18,00 p.p.

Extra	saladebar	bij	de	pasta	 €	4	p.p.
• Gemengde salade
• Yoghurtdressing
• Tomaat en ajuintjes
• komkommerblokjes
• Geraspte worteltjes
• Witte koolsalade

Buffet Maasland met streekproducten
(Vanaf 12 personen)

Warme	gerechten
•  Gebakken zalmmoot in een mousseline  

van Dilsers blond
•  kalkoengebraad met sinaas en aldeneyker  

pinot blanc
•  Livarvarken met maaslands kruidenzout
•  Diverse groente- en aardappelgarnituren

Desserten
•  bavarois Wolbertineke 
•  Rekemse miserabel 
•  chocolade schuim met chocolade uit Maaseik
•  kaasplankje ommersteyn

Prijs	levering	buffet:		 €	 52 ,00	p.p.
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Turks buffet  
Warme	gerechten
• Tortilla’s met kip kebab
• Salade en feta
• Gegrilde lamskroontjes 
• Tajine en couscous
• keftaballetjes in tomatencoulis
Dessertentafel
• baklava
• Turkse appeltaart

Amerikaans buffet  
Koude	gerechten
• Guacamole met dipbrood
• ceasarsalade
• Heilbot en advocado uit florida
Warme	gerechten
• Hotwing kippenvleugeltjes in kokos-curry
• argentijnse spareribs
• Hamburgers van de grill 
Dessertentafel
• Muffins en donuts
• brownies

Deze	buffetten	worden	rijkelijk	aangevuld	
met	koude-	en	warme	aardappel-	en	groen-
tegarnituren.

Prijs	levering	buffet:	 €	30,00	p.p.

Vanaf 25 personen: keuze uit max. 2 landen 
Vanaf 50 personen: keuze uit max. 3 landen 
Vanaf 100 personen: keuze uit max. 4 landen
 

Brunchbuffet
(Vanaf 10 personen)

Basic Brunch
Koude	gerechten	
• Diverse broodsoorten 
• assortiment minikoffiekoeken 
• charcuterie schotel
• Zoet beleg
• jonge kaas en brie met druiven en noten
• Yoghurt en vers fruit
Warme	gerechten
• krokant gebakken spek/omelet/worstjes

Prijs	levering	buffet:	 €	15,00	p.p.

Luxe Brunch
Koude	gerechten	
• Diverse broodsoorten 
• assortiment minikoffiekoeken 
• charcuterie schotel
• Zoet beleg
• jonge kaas en brie met druiven en noten
• Yoghurt en vers fruit
Warme	gerechten
• krokant gebakken spek/omelet/worstjes
• Tomatensoep met kipballetjes
• Lasagna bolognaise
• kip zoet-zuur met rijst
• Vispannetje en smeuïge puree
• Wokgroentjes
Dessertjes
• Schuim van chocolade
• panna cotta en bosvruchten
• Tiramisu speculoos

Prijs	levering	buffet:	 €	 52 ,00	p.p.
 

TeppanJaekybuffetten
(vanaf 10 personen)

Diverse	vlees-	en	vissoorten	die	de		
gasten	zelf	kunnen	bakken	op	de		
TeppanJaekygrillplaat.

Basic:
• Mini chipolataworstjes
• exotische kipsliertjes
• Gerookt buikspek
• Gemarineerd varkenslapje
• Mini hamburgers
• Steak Hot marinade
• champignon/kerstomaatjes
• courgettes/krielaardappeltjes
• Rijkelijke saladebar/broodsoorten en roomboter.

Prijs	levering	buffet:		 €	16,00	p.p.

Luxe:
• Scampi staartje in dille gemarineerd
• Zalmfilet met zeezout
• Tilapiafilet en zwartewoud ham
• Mini chipolataworstjes
• exotische kipsliertjes
• Gerookt buikspek
• Gemarineerd varkenslapje
• Mini hamburgers
• Steak Hot marinade
• champignon/kerstomaatjes
• courgettes/krielaardappeltjes
• Rijkelijke saladebar/broodsoorten en roomboter. 

Prijs	levering	buffet:		 €	20,00	p.p.

Huur	TeppanJaekyplaat								 	€	12/stuk

 e

Landenbuffet
Italiaans buffet   
Koude	gerechten
• Tomaatjes met mozzarella en ricotta
• italiaanse charcuteriespecialiteiten
Warme	gerechten
• Lasagna bolognaise
• Spirelli met fijne  zeevruchten in een roomsausje
Dessertentafel
• Tiramisu met krokante speculoos
• koude sabayon met amaretto

Japans buffet  
Koude	gerechten
• Gerookte vissoorten met mierikswortel en kroepoek
Warme	gerechten
• Scampi van de wok met rijstwijn en nasi
• Varkensreepjes Shanghai
• Miniloempia met sweet chilisausje
Dessertentafel
• Verse vruchten met chocoladefontein

Scandinavisch buffet  
Koude	gerechten
• noors zalmhaasje met smørrebrød
• Haringfilet met ajuintjes
Warme	gerechten
• Visserspannetje
• Scandinavische gehaktballetjes
Dessertentafel	
• amandelrijst met kersen 
• Zweedse pannenkoekjes

Frans buffet  
Koude	gerechten
• Salade niçoise met tonijn en anjovis
• Terrine van vis
Warme	gerechten
• entrecôte op de gril pepersaus
• coq au vin
Dessertentafel
• crème brûlée
• puntjes van chocoladetaart
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Zelf samen te stellen formules

Your party 

is our challenge!

Barbecue
(Vanaf 4 personen) 

Formule 1:
• Witte worst
• Gemarineerde spiering kotelet
• Souvlaki
• bbQ burger
• courgettes met grof zeezout
•  Diverse salades, 2 soorten koude sauzen  

en ovenverse broodsoorten

Prijs	levering	buffet:	 €	 41 ,00	p.p.

Formule 2: 
•  Gemarineerde brochette van scampi
•  Zalmfilet in papillotte 
•  Souvlaki
•  exotische kipfilet “indian mysterie”
•  chipolata
•  Spiesje van krielaardappeltjes in de schil
•  Diverse salades, 2 soorten koude sauzen en oven-

verse broodsoorten

Prijs	levering	buffet:	 €	 81 ,00	p.p.

Formule 3: 
•  Rijkelijke papillotte van zalm/scampi/tongrol
•  koteletje van lam
•  biefstukje in marinade
•  Spekfakkel
•  bbQ worst
•  Spare-ribs
•  courgettes met grof zeezout
•  Spiesje van krielaardappeltjes in de schil
•  Diverse salades, 2 soorten koude sauzen en oven-

verse broodsoorten

Levering  buffet: € 20	 ,00	p.p.

Het	ter	plaatse	bakken	van	de	gerechten		
incl	BBQ-toestellen	en	bain-marie:
Vanaf 20 tot 40 personen:           € 80,00 totaalprijs 
Vanaf 40 tot 120 personen:             € 120,00 totaalprijs 
Vanaf 120 personen:                              € 1 per persoon
 

 
Diverse vleesgerechten voor de BBQ
•  Gemarineerde steak  €  52, 0/stuk
•  Gemarineerde koteletten €  51, 0/stuk 
•  Gemarineerde lamskoteletten €  81, 0/stuk 
•  Souvlaki (120 gr) €  51, 0/stuk
•  Sparerib €  81, 0/stuk
•  Witte bbQ-worst €  51, 0/stuk
•  chipolataworst  €  51, 0/stuk
•    brochette van kalkoen   € 2 2, 0/stuk
 met paprika en ajuin
•  Drumstick met provençaalse kruiden €  21, 0/stuk
•  Merguez €  51, 0/stuk 
•  Spekfakkel € 2,0 0/stuk
•  Gemarineerde speklappen €  51, 0/stuk

Diverse visgerechten voor de BBQ
•  papillotte van zalm     €  52, 0/stuk
 met verse tuinkruiden 
• pakketje van kabeljauw  €  2,50/stuk
 met tomaat en citroen
• papillotte van tilapia   €  2,00/stuk
 met tapenade van rode pesto 
• brochette van scampi met dille €  2,50/stuk
• forel gevuld met verse  €  4,00/stuk
 kruiden en groentjes

Diverse vegetarische gerechten voor de  BBQ
• brochette van quornballetjes en ananas   €  51, 0/stuk
• Groentenburger  €  51, 0/stuk
• aardappel in de schil met lookboter  € 1 00, /stuk
• Spiesje van groenten €  1,00/stuk
• Gevulde tomaat €  51, 0/stuk
• filodeegje met camembert, 
 honing en nootjes (papillotte)  €  2,50/stuk
• Reuzechampignons met kruidenboter
 (papillotte)  €  1,00/stuk

Salades, sauzen en broodassortiment
• aardappelsalade €    5,50/kg
• pastasalade €    5,50/kg 
• Taboulé (couscoussalade)  €    5,50/kg 
• Rijstsalade  €    5,50/kg
• Gemarineerde olijven/pepertjes/feta
 en gedroogde tomaat  €  15,00/kg
• komkommersalade  €    5,50/kg 
• Witte koolsalade  €    4,50/kg 
• Rode koolsalade €    4,50/kg 
• Tomatensalade  €    5,50/kg
• fijne boontjes  €    6,00/kg
• bloemkoolsalade €    6,00/kg 
• Waldorfsalade €    8,50/kg
• Geraspte worteltjes met sinaasappel        €    4,50/kg
• Witloofsalade met jonagold  €    5,50/kg
• Gemengde salade  €    5,50/kg
• fruitstokjes  € 1,50/stuk
• cocktailsaus  €    5,00/kg
• Tartaarsaus  €    6,50/kg
• Mayonaise   €    4,00/kg
• Yoghurtdressing  €  7,00/liter
• fijne kruidendressing  €  7,00/liter
• Lookdressing €  7,00/liter
• Lookboter €  10,00/kg
• béarnaisesaus (warm) €  5,00/liter
• Groene pepersaus (warm)  €  5,00/liter
• champignonsaus(warm)  €  5,00/liter 
• Mexicaanse grillsaus (warm)  €  5,00/liter

• broodassortiment  €  1,20 p.p.
 (diverse ovenverse broodjes en sandwiches) 
 
Deze	salades	en	koude	sauzen	kunnen	ook	
door	u	samengesteld	worden	als	pakket.
Keuze	uit:
6 soorten salades-
2 koude sauzen en tevens broodassortiment                               

€ 6,00 p.p.
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Broodjes
•  Verrassingsbrood  € 32,00/stuk

(25 minibroodjes met rijkelijk beleg) 
•  Verrassingsbrood  € 30,00/stuk

(25 boterhammen kaas en kipkap) 
•  open belegd mini broodje € 1,20/stuk

met leuke afwerking (assortiment broodjes) 

• Nieuw! �rVer assingskoffer € 30,00 /stuk
(20 � )beleg luxe met broodjes ciabatta 

�
 

�•  belegde mini broodjes standaard € 1,10/stuk
groenten-kaas-salami-américain 

•  Tramezzini spiesjes € 1,50/stuk
met div. tapenades en belegsoorten 

•  broodlolly’s € 1,20/stuk
met zoet beleg voor de kids  

•  belegde broodjes luxe         € 1,90/stuk
groenten-zalmsalade-garnaalsalade- 
tonijn-prosciuttoham-brie-kipsalade

•   belegde mini broodjes luxe         € 1,40/stuk
groenten-zalmsalade-garnaalsalade- 
tonijn-prosciuttoham-brie-kipsalade

Wij	gebruiken	diverse	br .oodsoorten �

Lepelhapjes (koud en warm)  € 1,40/stuk
• Grijze garnaaltjes met gestoofde salade 
• paling in het groen
• Gegrilde zeeduivel,gemarineerd in tandoorikruiden 
• Terrine van vis met gefrituurde spinazie 
• Slaatje van eend met een mangosausje 
• Mosseltjes in de oven met korianderpesto 
• Sint-jacobsvruchten in kerrieroom
• Ragout van wilde champignons
•  italiaanse ham met meloenbolletjes  

en frambozencoulis
• Dolma
• Gebakken mosseltjes met zachte mosterd
 
Cocktailglaasjes (koud)  € 1,50/stuk
• Gazpacho met een kruidentoets 
•  Mousse van gerookte forel met  

gedroogde tomaatjes
•  Mousse van ganzenlever met een toets  

van vijgenconfituur 
• Gemarineerde garnaaltjes met avocado 
•  kwark van feta met een tapenade van olijfjes  

Gerookte zalm met gehakte ajuintjes en peterselie
  
Bordhapjes (koud)  € 2,50/stuk
• Torentje van gerookte zalm met zure room
• Gemarineerde Schotse zalm met dille
• Grijze garnaaltjes met een tuinkruidendressing
• kwartelmousse met appel
• Ghandaham met in porto gemarineerde meloen  
•  Gerookte kalkoenfilet met luzernescheuten 
• Slaatje van scampi met paprikadressing

Bordhapjes (warm) € 2,50/stuk
• Zalm in preisaus
• Zeeduivel met saffraan en fijne groentjes 
• Gebakken scampi in lookroom 
• Zeetongfilet met witte wijn en noordzee-garnaaltjes
•  Duet van zwarte pens en ganzenlever  

met gestoofd  witloof
• Lamskroontje in rode wijn
• Varkenshaasje roquefort
• Hoevekipfilet met zilverajuin en spekjes
• eendenborst met sinaasappel
 

Fruit- en zoete hapjes  
Lepeltje	of	spiesje	 €	1,50/stuk
• aardbeien in chocoladejasje
• Gevulde lychees met kaas en ananas
• banaanbeignets 
• bedauwde druiven 
• Meloenspiesje
• peertjes met gorgonzola
• churros met bloemsuiker

Bordjes	 €	1,70/stuk
• javanaistaartje met muntvanille
• Duet van witte- en melkchocolademousse 
• Slagroomsoesje met dipsaus en cocos 
• frambozenbavarois met kersendelice 
• kaasbordje met driekleurenbrood 
• panna cotta

All-in formule
(inclusief drank en hapjes, exclusief aankleding en 
dienst)
**Hapjeskeuze uit assortiment op blz 18-19  
(gemengd uit diverse soorten)

1 uur: drank + chips en nootjes €   6,50 p.p.
1 uur: drank + chips en nootjes 
 en rauwkost met dipsausjes €   8,00 p.p.
2 uur: drank + chips en nootjes €   9,00 p.p.
2 uur:  drank + chips en nootjes 
 en rauwkost met dipsausjes €   9,50 p.p.

1 uur: 4 hapjes** € 12,00 p.p.
2 uur: 4 hapjes** € 15,00 p.p.
1 uur: 5 hapjes** € 13,00 p.p.
2 uur: 5 hapjes** € 16,00 p.p.
1.5 uur: 5 hapjes** € 17,50 p.p.
1.5 uur: 7 hapjes** € 18,00 p.p.
2 uur: 7 hapjes** € 19,00 p.p.
2.5 uur: 7 hapjes** € 22,00 p.p.

Aankleding  € 1,50 p.p.
• Receptie statafels 
• Tafelrokken
• Tafel bloemstukjes en theelichtjes
• Decoratief presentatie- en serveergerei

Walking dinner
Walking dinner classic  € 19,00 p.p.
bordhapjes:
• Mini cocktail met zeevruchten en een fijne dressing
•  carpaccio van tomaat en mozzarella op een  

tapenade van pesto
• Vitello tonato
•  Mootje van kabeljauw met champagnesaus 
•  Varkenstournedos met pepertjes en  

gegratineerde aardappel
•  panna cotta met caramel
•  Spiesje van vers fruit met chocolade en ijs

Walking dinner medium   €	21,00 p.p.
bordhapjes:
•  Roulade van gerookte zalm met een  

mousse van forel en een kruidendressing
•  Rundscarpaccio met oude parmezaan  

en aceto balsamico
•  Tasje met soep van boschampignons
•  kortgebakken zalmhaasje overgoten met  

mousselinesaus en brugse garnaaltjes
•  Mechelse koekoek in curry sinaas en  

bieslookpluksels
•  Tiramisuspeculoos van het huis
•  Soepje van vers fruit met munt en citroenijs

Walking dinner luxe €	29,00 p.p.
bordhapjes:
•  carpaccio van St. jacobsvrucht
•  kreeftensoepje
•  T errine van ganzenlever en toast 
•  Sorbet met likeur aquavite 
•  Gegrilde grietfilet met sausje van grijze garnaaltjes
•  Lamskroon met gekonfijte tomaatjes 
•  Trio van kaas met bijhorende garnituur 
•  Mousse van advokaat en chocolade 
•  ijstaartje van de chef
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Huurmaterialen
	 Huurprijs	 Aankoopprijs
	 	 	 (bij	breuk	of	verlies)
Bestekken	 €		 0,25/stuk		 €		 2,50/stuk	
Borden	 €		 0,25/stuk		 €		 5,00/stuk	
Glazen	 €		 0,25/stuk		 €		 2,50/stuk	
Tuinstoel	beige	 €		 1,00/stuk		 €		 6,00/stuk	
Banketstoel	zwart		 €		 3,50/stuk		 €		 25,00
Receptietafel	 €		 8,00/stuk		 €		 50,00
Tafel	rechthoek	8	pers.	(2m	x	0,70)	 €		 5,00	 €		 25,00
Barbecue	toestel	met	gas	 €		 50,00
(indien	zuiver	teruggebracht		 €		 30,00
Tafelrok	met	strik	voor	receptietafels		 €		 10,00	 €		 30,00
Tafelrok	stretch	voor	receptietafels	 €		 12,00	 €		 35,00
Tafellakens	champagnekleur	 €		 5,00	 €		 20,00
6	pers	(1,40m	x	1,80m)
Stoffen	servetten	champagnekleur	 €		 1,00	 €		 3,00

Leveringskosten:	€	30,00	per	rit	(enkel	heen	of	enkel	terug)	voor	de	regio	
Dilsen-Stokkem.	Daarbuiten	rekenen	we	€	0,75	per	km	aan.
Voor	andere	huurmaterialen	werken	wij	samen	met	een	professionele	huurfirma.	
Vb	Tenten,	verwarmingstoestellen,	frigo’s,	 tomkor 	een	totale	verzorging.

Speciale eetdagen
Wij	verzorgen	ook	speciale	eetdagen	dit	vanaf	minimum	100	personen.
•	Pastabuffet	(spaghettidagen)
•	Steakdagen
•	Grieksbuffet

Deze	prijzen	zijn	op	aanvraag.
Vraag	ook	naar	ons	speciaal	aanbod	voor	verenigingen!!

Op zoek naar een locatie?
In	samenspraak	met	de	uitbaters	verzorgen	wij	de	catering.

Het �OppenhofFeestzaal                                     Lemke
Bergerkampstraat	

�
 14tpstraaDor                        18A

 3650 Elen	-	 � Kessenich 3640                            Dilsen
Tel:	+32	89	56	26	   74 86 56 89 (0) +32 Tel.                        46
GSM:	+32	494	66	91	92

Cafe In De Goude  Cablepark Terhills                �Ster
Bergerkampstraat	16

 
5 Parklaan ationaalN                          

� 3650 Elen	-	   Dilsen-Stokkem3650                                Dilsen
Tel.	+32	89	56	60	88

Br   NeeroeterenTennisclub                                   ouwershof
Itterplein	 �               22  ttenhofwegP al                                        20
3960	Opitter	(Br  Neeroeteren3680                              ee)
Tel:	+32	475	47	49	  

aaV n f  aam rtmet  en tot oktober 
54 07 34 497 32 + Tel.:                         86

Parochiecentrum 
 �

 Speelmijntje 'tBinnenspeeltuin               Rotem
Hoogbaan 2 1-C-mine                                    134
3650    �Genk3600                              Rotem-Dilsen
Tel:	+32	89	75	52	

�                                                                   
  08 58 31 483 32 + 90/ 25 89 32 +Tel:                           12

Sonja’s   Speelmijntje 'tBinnenspeeltuin                                     Café
St.-Lambertuskerkstraat	 �          34Steenweg                   18
3680	Neeroeter
�

 Rekem - aL an ken3621                                en
Tel:	+32	89	41	65	

�     
        08 58 31 483 32 + 71/ 71 81  89 +32Tel:                            00

Parochiecentrum  Speelmijntje 'tBinnenspeeltuin                 Dilsen
Schoolstraat	25  97AuLe vensesteenweg                                      
3650	  Diest 3290                            Dilsen-Stokkem
Tel:	+32	89	75	65	  08 58 31 483 32 + /60 16 30 13 +32Tel:                             06

Zaal Wilgenveld vzw
Kapelweg	50
3680	Wurfeld	–	Maaseik
Contactpersoon:	Jean	Beuten		GSM:	+32	475	62	56	07

Dienst
Professioneel	opgeleide	en	uniform	geklede	medewerkers	staan	in	
voor	het	voorbereiden,	klaarzetten	van	uw	ontvangst	en	voor	een	
stijlvolle	service	voor	u	en	uw	gasten.

De	dienstverlening	wordt	in	regie	gerekend	aan	(prijs	op	aanvraag).

Transport
Bij	activiteiten	op	verplaatsing	worden	transportkosten	voor	het	leveren	en	ophalen	
van	materialen	apart	gerekend	aan	0,75/km	met	een	minimum	van	€	20,00/rit.
Dit	vanaf	een	straal	van	15	km.	
Dus	binnen	een	straal	van	15	km	gratis	levering.

Materialen
Bij	onze	buffetten,	menu’s	en	diners	zijn	steeds	de		
nodige	borden	en	bestekken	alsook	de	benodigde
materialen	voor	het	presenteren	van	de	diverse		
gerechten	inbegrepen	vanaf	20	PERSONEN.	

Dekken	van	de	tafels:
met	papier	 €	1,00	p.p.
met	papier	en	bloemen	en	theelichtjes	 €	2,00	p.p.
met	linnen		 €	2,00	p.p.
met	linnen	en	bloemen	en	theelichtjes	 €	3,00	p.p.
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Verkoopsvoorwaarden
1.  alle aangeduide prijzen zijn inclusief btw  6%  voor levering food. 

Voor levering food met bediening is het bTW tarief 12%  
en 21% alcoholische dranken en huurmaterialen. Dit is niet inbegrepen �!

2.  aangeboden producten zijn vers, maar wij houden ons het recht voor wijzigin-
gen aan te brengen mits medeweten van de klant, rekening houdend met het 
seizoen- en marktaanbod.

3. onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na ontvangst.

4.  bij overschrijding van de vooropgestelde termijn zullen nalatigheidsintresten 
en administratiekosten aangerekend worden. Deze bedragen 12% van het te 
betalen bedrag met een minimum van € 40,00. 
Verder zal op het alzo verhoogde bedrag, naar rechte en zonder voorafgaande 
verwittiging, een intrest van 12% per jaar aangerekend worden vanaf de da-
tum van de factuur.

5. B estellingen dienen ons 10 ad gen po  avoorh nd p er ae-m il po  
a(info@tr uite r adienstj ackyj eken.be) meegedeeld te worden, ondertekend 

“voor a kkoord”. aa  De ant llen zijn tot

�etc. al nningp onze i.v.m. ssenpa te naa
 iets om mogelijk meer niet ons voor het is Nadien ssen.pa te naa 10% av n
 am rge een met avoorh nd po ruu72

�

6.  al het geleverde en gehuurde materiaal dat beschadigd wordt of verloren gaat 
is ten laste van de klant.

7.  klachten en grieven kan u bekendmaken tijdens of na de activiteit zodoende 
dat wij ons ter plaatse kunnen vergewissen van uw grieven. klachten dienen 
schriftelijk geformuleerd te worden en moeten ons binnen de 24 uur na de 
activiteit bereiken.Laattijdige en mondelinge klachten worden niet aanvaard.

onze voorwaarden en prijzen blijven geldig zonder tegenbericht of andere 
schriftelijke overeenkomst. bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Tongeren 
bevoegd.
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