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RECEPTIE

MEET AND EAT - warme hapjes
Bladerdeeghapjes

PRIJS
¤14,85/15st

Videe, bolognaise, zalm, kaas/ham, kaasrolletje, garnaal, geitenkaas

¤2,50/st

Mini Quiches
keuze uit Mediterraans, ricotta-spinazie, ham-prei

Huisbereide mini-worstenbroodjes

¤7,60/8 st

MEET AND EAT - koude hapjes - vanaf 4 stuks per hapje
Beuling met gekarameliseerde appel

¤2,00/st

Tomaat-garnaal

¤2,00/st

Zalmmousse wakame & wasabi

¤2,00/st

Mini pokébowl met tonijn

¤2,00/st

Pittige quinoa met scampi

¤2,00/st

Gazpacho van tomaat

¤2,00/st

Carpaccio op bordje

¤2,25/st

KAASSCHOTEL

PRIJS

HOOFDSCHOTEL
+/- 250g per persoon

¤15,00 p.p.

DESSERT
+/- 150g per persoon

¤13,00 p.p.

Vanaf 16 personen kan de kaas worden gepresenteerd op een houten
kaasplank. Onze schotels zijn standaard rijkelijk versierd met garnituur.
Heerlijk met vers stokbrood, notenbrood, rozijnenbrood,...
Op bestelling verkrijgbaar

BAKKEN VAN LIEN

vanaf 6 personen		

¤15,50 p.p.

Rijkelijk gegarneerde bakken op Lien's wijze:
•

Tabouleh: recept van de chef

•

Kipcarpaccio: kip, spinazie, venkel, rode ui, yoghurtdressing

•

Rundscarpaccio: met parmezaanschilfers

•

Frisse Quinoasalade: feta, courgette, rode ui, olijfjes, paprika

•

Pittige Quinoasalade: honing-mosterddressing, pittige rauwkost

keuze uit: runds, kip, vitello tonnato
+ Huisplankje met:

GET (B)READY

•

zelfgemaakte choco

•

verse pindakaas

•

vleessla

•

préparé

¤4,50/st

CLASSIC DELIGHT
Mengeling open, gegarneerde broodjes met:
•

Brie, nootjes, honing

•

Zalm, philadelphia, cresson, radijsje, ui

•

Rosbief, rucola, zongedroogde tomaten, parmezaan

•

frikadellenkoek

•

Varkensgebraad, honing-mosterd, rode ui, sla, wortel

•

kaasjes uit de streek

•

Kipcarpaccio

•

brood & zoetje van de dag

ULTIMATE CLASSIC
Rijkelijk gegarneerd met groentjes, huisgemaakte		
salades en beleg:
•

Pistolet
¤3,50/st

club kaas, club hesp, kip-curry, vleessla, préparé, ...

ULTIMATE CLASSIC DELUXE
Rijkelijk gegarneerd met groentjes, huisgemaakte
salades en beleg:
•

Sandwich
¤2,50/st

Krabsla, zalm, brie, selectie gedroogde ham, ...

Sandwich
¤3,00/st

Bidon Overnight Iced Tea met vers fruit

¤9,00/l

Versgeperst Fruitsap

¤9,50/l

DESSERTS
DESSERTJES
chocomousse, bavarois, panna cotta, crème brulée, rijstpap met fruit

Pistolet
¤4,00/st

SOEP - een greep uit ons assortiment
Contacteer onze keuken voor suggesties

Leontines tomatensoep

¤4,25/l

Kreeftenroomsoep

¤8,95/l

Kippenvelouté met bieslook

¤5,95/l

Witloofsoep met zalmsnippers

¤5,95/l

¤2,50/st gewoon
of ¤1,90/st mini

TAART
chocomousse of bavarois

¤3,00 p.p.

Leontine's appelgebak

¤3,00 p.p.

Een warm buffet op maat?
Dat kan. Geef je suggesties door aan onze keuken. Van pastabuffet tot BBQ,
alles is mogelijk.
Serveer je graag een aangepast wijntje?
Contacteer onze sommeliers voor aangepaste wijntips.
Flessen te veel besteld? Ongeopende flessen nemen wij terug.

