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Vonckstraat 54
2270 Herenthout

an.vanbedts@skynet.be – www.anvanbedts.be
Tel: 014/ 51.76.27

Ontbijten en Brunches 2019
(prijzen inclusief btw)
Het beste resultaat met een brunch - vind ik zelf - heb je als je vroeg begint.
Tussen 9h30 en 10h30, zodat je jouw gasten kan overtuigen om met een lege
maag te komen.
Brunch is dan ook de samentrekking van Breakfast en Lunch. Het ontbijt en het
middagmaal. En een ontbijt is het eerste wat je eet op een dag en smaakt ook
het lekkerste op een lege maag.
Onze brunches zijn ook een hele hoop eten. Dus honger heb je zeker nodig om
alles op te krijgen.
Hieronder enkele voorbeelden:

Brunch 1:
2.5 x Minibroodjes en sandwiches met allerlei beleg
Verschillende kazen, gekookte hesp, gerookt vlees, paté, gekookt eitje, choco,
confituur, verschillende salades bv. krabsalade, vleessalade, kip curry, …
2.5 x Minikoffiekoekjes, croissants en zelfgevulde sjoekes
warme gerechten:
 Soep (vb tomatenroomsoep met balletjes, italiaanse ministroné, … of andere
 Spek met eieren
 Pensen met appelmoes
 Frikadellen met krieken
Met verschillende boerenbroden en goede boter

Met bediening: Prijs 21.00 € p.p. (vanaf 40 personen)
Zonder bediening: Prijs 15.50 € p.p. (vanaf 40 personen)
Koffie en thee bediening in buffet + 2.00 € p.p.
Aperitief Beltoure en vers Fruitsap: 4.00 € p.p. of Cava en vers fruitsap: 5.50 €
p.p.

Prijzen in deze folder geldig tot de volgende uitgave en onder voorbehoud van
hun juistheid.

Variaties:
Frikadellen of pensen kan je vervangen door
 penne met lookballetjes in tomaat-courgettesaus.
 Lasagne bolognaise (+1.00)
 Farfalle met verse zalm in roomsaus (+1.00)



quiches (groentetaart met prei en spek)
Vogelnestjes in tomatensaus



Soep kiezen? zie de uitgebreide lijst in menuboek "koud-warme
buffetten"
extra/of omelet met gerookte zalm (+0.50 €)



extra's:
 Verse fruitsalade, yoghurt en platte kaas (+3.50)

Kleinere groep dan 40? of zeer grote groep? vraag naar je aangepaste prijs.
Er worden chafing dishes en soepwarmer meegeven om de warme gerechten
tijdens het eten goed warm te houden.

Brunches uitbreiden met dessertenbuffet:
zie lijst koud-warme buffetten.
voorbeeld: chocomousse, tiramisu, gele rijstpap: 4.00 euro p.p. = zonder
bediening

Gratis levering vanaf bestelling van 300€ en binnen een straal van 10km.
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Culinaire Brunch:
De culinaire brunch wordt in verschillende gangen geserveerd. Je geniet eerst
van de ontbijt-gerechten en de lunch-gerechten worden later bijgezet. Neem je
daarbij dan nog een dessertenbuffet, dan kan je heel de dag smullen en
genieten met je gasten.

Voorbeeld, uitgetest en zeer gewaardeerd.
Ontbijtgerechten:
 2.5 x Minibroodjes en sandwiches met allerlei beleg
Verschillende kazen, gekookte hesp, gerookt vlees, choco, confituur
 2.5 x Minikoffiekoekjes, croissants en kleine sjoekes
warme gerechten ontbijt:
 Spek met eieren (en omelet met gerookte zalm)
Met verschillende boerenbroden en goede boter
Lunch gerechten:
Koude:
 gepocheerde zalm
 perzik tonijn (of samen met tomaat garnaal +3.50€/stuk)
 gevulde eitjes
 saladbar (aardappelsla, pastasalade, sla, tomaat, komkommer, boontjes,
coleslaw en sausen)
Warme:
 Broccoliroomsoep
 Quiche Lorraine
 Penne met kip in rode curry (met groenten in roomsaus)

Met bediening: Prijs 30.00 € p.p. (vanaf 50 personen)
Zonder bediening: Prijs 26.00 € p.p. (vanaf 25 personen)
Koffie en thee bediening in buffet + 2.00 € p.p.
1 glas Aperitief Beltoure en vers Fruitsap: 3.00 € p.p.
of 1 glas Cava en vers fruitsap: 4.00 € p.p.
vers fruitsap blijft ter beschikking op buffet
of bediening dranken van u of de zaal.
Extra: salade met artisjok, geitenkaas en walnoten= +3.00 euro
Extra gerookte visschotel (zalm, heilbot, forel,…) + 5.50 euro p.p.
Fruitsalade, yoghurt en platte kaas (+3.50 euro)
uit te breiden met eender welk gerecht uit de lijst koude of warme buffetten.
voorbeeld van dessertenbuffet in bediening: 7.00 euro p.p. - 3/man met:
 verse fruitsalade
 plattekaas taart
 saffraan en/of witte rijstpap
 chocomousse (of pralinémousse met koffieroom)

(overschotten van sjoekes, kazen en broodjes kunnen nog worden bijgezet)
Kies je voor deze uitgebreide maaltijd en heb je een redelijk grote groep dan is
bediening toch wel handig en aangewezen.
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Ontbijt 1: kleine groepen
Alleen een ontbijt nodig?
Ontbijten kunnen met of zonder bediening. Indien gewenst zorg ik ook voor
koffie, thee, fruitsap, water, …
2.5x Minibroodjes en sandwiches met allerlei beleg
Verschillende kazen, gekookte hesp, gerookt vlees, Paté, …
Verschillende salades zoals krabsalade, vleessalade, …
voor iedereen een gekookt eitje
2.5x Minikoffiekoekjes, croissants en kleine choukes
Prijs zonder bediening: 10.00 vanaf 20 personen
+ extra gerookte zalm = 3.00 euro p.p.
+ extra fruitsalade en plattekaas / yoghurt = 3.50 euro p.p.
+ extra pensen met appelmoes (of frikadellen met krieken): 5.00 euro p.p.
Kan ook met spek en eieren ipv gekookt eitje (prijs afh. Van de grote van de
groep)

uitgebreid ontbijt 2: voorbeeld ontbijt grote groep (>= 100 gasten)
Zalig een ganse voormiddag genieten van een zeer uitgebreid ontbijt.
Ontvangst bv om 9h met glaasje bubbels en vers fruitsap.
2.5 x Minibroodjes en sandwiches met allerlei beleg
+ boerenbroden, rozijnenbrood en boter
Verschillende kazen, gekookte hesp, gerookt vlees, Mortadello,
paté met uienconfituur, gekookt eitjes, choco, confituur,
verschillende salades: krabsalade, vleessalade, kip curry
2.5 x Minikoffiekoekjes, croissants en zelfgevulde sjoekes
+ omelet spek en ei
+ gerookte zalm met kruidenkaas
+ Fruitsalade, yoghurt en platte kaas
Met bediening: Prijs 16.50 € p.p. (vanaf 100 personen)
Zonder bediening: Prijs 13.00 € p.p. (vanaf 100 personen)
Koffie en thee bediening in buffet + 2.00 € p.p.
1 glas Aperitief Beltoure en vers Fruitsap: 3.00 € p.p.
of 1 glas Cava en vers fruitsap: 4.00 € p.p.
vers fruitsap blijft ter beschikking op buffet
of bediening dranken van u of de zaal.
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