An Van Bedts
Kok Traiteur
Vonckstraat 54
2270 Herenthout

info@anvanbedts.be – www.anvanbedts.be
Tel: 014/51.76.27

Ontbijten en Brunches 2020 (prijzen inclusief btw)
Overtuig je gasten om met een grote honger te komen en start je dag met
een stevig ontbijt of brunch.
Uitgebreid ontbijt:
Zalig een ganse voormiddag genieten van een zeer uitgebreid ontbijt.
Ontvangst bv om 9h met glaasje bubbels en vers fruitsap.
Minibroodjes en sandwiches met allerlei beleg
+ boerenbroden, rozijnenbrood en boter
 Verschillende kazen in sneedjes + Brie
 Gekookte hesp, gerookte ham, Mortadello,
 Paté met uienconfituur, gekookte eitjes
 choco, confituur,
 verschillende salades: krabsalade, vleessalade, kip curry
Minikoffiekoekjes, croissants en zelfgevulde sjoekes
+ omelet spek en ei
+ gerookte zalm met kruidenkaas
+ Fruitsalade, yoghurt en platte kaas, ontbijtgranen
Prijs 17.00 € p.p. (vanaf 40 personen) + 40.00 euro onder de 40 personen

Snel ontbijt:
bijvoorbeeld groep op doortocht of begin van actieve dag
Minibroodjes en sandwiches met allerlei beleg
+ boerenbroden en boter (+ rozijnenbrood grote groepen)
 Verschillende kazen in sneedjes
 Gekookte hesp, gerookte ham
 gekookte eitjes (of spek met eieren voor grote groepen)
 choco, confituur,
 verschillende salades: krabsalade, vleessalade, kip curry
Minikoffiekoekjes, croissants
Prijs 11.50 € p.p. (vanaf 40 personen) + 40.00 euro onder de 40 personen
Ontbijten kunnen ook met bediening

Brunch 1:
Minibroodjes en sandwiches met allerlei beleg
 Verschillende kazen in sneedjes + Brie
 gekookte hesp, gerookte ham
 paté met uienconfituur, gekookt eitje
 choco, confituur
 verschillende salades bv. krabsalade, vleessalade, kip curry, …
Minikoffiekoekjes, croissants en zelfgevulde sjoekes
warme gerechten:
 Soep (vb tomatenroomsoep met balletjes, … of andere)
 Spek met eieren
 Pensen met appelmoes
 Frikadellen met krieken
Met verschillende boerenbroden, rozijnenbrood en goede boter

Prijs 17.00 € p.p. (vanaf 40 personen) + 40.00 euro onder de 40 personen
Variaties:
Frikadellen of pensen kan je vervangen door
 penne met lookballetjes in tomaat-courgettesaus.
 Farfalle met verse zalm in roomsaus (+1.00)
 quiches (groentetaart met prei en spek)
 Vogelnestjes in tomatensaus

Uitgebreide Brunch: - meer nadruk op de lunchgerechten
Ontbijtgerechten:
 Minibroodjes en sandwiches, boerebroden
 Verschillende kazen, gekookte hesp, gerookte ham,
 Gekookte eitjes (of Spek met eieren voor grote groepen)
 salades, choco, confituur
 Minikoffiekoekjes, croissants
Lunch gerechten:
 vispannetje garnalensaus
 Kalkoenfilet met champignonsaus
 warme groenten, puree of gratin
 pasta gerecht: bv Penne met kip in rode curry (met groenten in roomsaus)

Prijs 23.00 € p.p. (vanaf 40 personen) + 40.00 euro onder de 40 personen
+ soep bv Broccoli roomsoep +2.00 euro p.p.
+ koude lunchgerechten bv: + 10.00 euro p.p.





gepocheerde zalm/gerookte zalm
perzik tonijn (of samen met tomaat garnaal +3.50€/stuk)
gevulde eitjes
saladbar (aardappelsla, pastasalade, sla, tomaat, komkommer, boontjes,
coleslaw en sausen)

Deze brunch kan in verschillende gangen worden geserveerd.
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Soep kiezen? zie de uitgebreide lijst in menuboek "koud-warme
buffetten"
omelet met gerookte zalm (+0.50 €)

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

Brunches uitbreiden met dessertenbuffet:
zie lijst desserten op de website.
Alle ontbijten en brunches kunnen voor grote(re) groepen met bediening
worden gedaan. Wij kunnen ook voor koffie/thee, schuimwijn en fruitsap
zorgen.
met gerief van de zaal:
 Koffie en thee bediening in buffet + 2.00 € p.p.
 1 glas Aperitief Beltoure en vers fruitsap: 3.00 € p.p.
 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.
Tassen en glazen door ons meegebracht:
 koffie/thee, vers fruitsap, waters: 5.00 € p.p.

Prijzen met bediening:
Uitgebreid ontbijt: 18.00 euro p.p. vanaf 100 personen
Snel ontbijt: 12.50 euro p.p. vanaf 100 personen

Brunch 1: 20.00 euro p.p. vanaf 80 personen
Uitgebreide brunch: 26.00 euro p.p. vanaf 80 personen

vraag je aangepaste prijs bij kleinere groepen

Prijzen in deze folder geldig tot de volgende uitgave en onder voorbehoud van
hun juistheid.
Gratis levering vanaf bestelling van 300€ en binnen een straal van 10km.
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Thema ontbijten:
Frans ontbijt
 Stokbrood
 franse kazen
 gekookt eitje
 choco en confituur
 croissant, chocoladebroodje en suisse
 fruitsalade

Engels ontbijt:
 sanwiches
 gebakken spek (bacon)
 roerei (scrambled eggs)
 worstjes
 tomaten uit de oven
 witte bonen in tomatensaus
 gebakken champignons
 muffins

Paasontbijt/brunch - ideeën:
 chocolade eieren ipv sjoekes
 uiteraard gekookte eitjes
 vogelnestjes ipv frikadellen
 Lamstajine
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