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bestel online > catering > aperitiefhapjes 

KOUD FOCACCIA HAPJE

focaccia gerookte zalm €1,10 per stuk min.10

focaccia pastrami €1,10 per stuk min.10

focaccia franse brie €1,10 per stuk min.10

bestel online > catering > aperitiefhapjes 

KOUD HAPJE IN GLAASJE OF OP BORDJE

APERITIEFHAPJES

risotto van bloemkool met grijze garnalen, ei en truffel €1,70 per stuk min.10

gerookte forel – erwtenricotta €1,70 per stuk min.10

gemarineerde zalm - honingmosterd - wakame €1,70 per stuk min.10

gerookte zalm - verse kaas tuinkruiden - komkommer €1,70 per stuk min.10

zalmtartaar met citrusvruchten €1,70 per stuk min.10

garnalen - mango - salade €1,70 per stuk min.10

pittige quinoa met scampi €1,70 per stuk min.10

carpaccio met St.- Jacobsnoot en limoenvinaigrette €1,70 per stuk min.10

tomaat - mozzarella - pesto €1,70 per stuk min.10

duo van rode biet met geitenkaas €1,70 per stuk min.10

thaïse lenterolletjes met chili dip €2,50 per stuk min.10

trio van gazpacho (wit, groen en paars) in proefbuisjes €1,70 per stuk min.10

rundscarpaccio - walnootolie - parmezaan €1,70 per stuk min.10
asperges met parmezaan, truffelolie 
en crumble van pata negra €1,70 per stuk min.10

lamsfilet met kruidenkaas en koreander €1,70 per stuk min.10

http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/aperitiefhapjes/
http://brandtfood.be/product/koud-focaccia-hapje/
http://brandtfood.be/product/koud-focaccia-hapje/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/aperitiefhapjes/
http://brandtfood.be/product/koud-hapje-in-aperiefglaasje-of-op-bordje/
http://brandtfood.be/product/koud-hapje-in-aperiefglaasje-of-op-bordje/
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bestel online > catering > aperitiefhapjes 

WARME HAPJES

bestel online > catering > aperitiefhapjes 

SCHOTEL APERO ROYAL

De ” schotel apero royal ” 
bevat een assortiment van: 

olijven - ansjovis - mozzarella - zongedroogde tomaat - 
mortadella - sopressa - parma - manchego

€5,00 per persoon min.6

zakouskis kaas – hesp €0,85 per stuk min.10

zakouskis kip – kerrie €0,85 per stuk min.10

zakouskis garnalen €0,85 per stuk min.10

zakouskis roquefort €0,85 per stuk min.10

zakouskis geitenkaas – luikse siroop €0,85 per stuk min.10

quiche €0,85 per stuk min.10

pizza €0,85 per stuk min.10

kaaskroketje €0,50 per stuk min.10

garnaalkroketje €0,90 per stuk min.10

kipspiesjes met mango komkommersla €1,70 per stuk min.10

empanada met groenten €2,00 per stuk min.10

empanada met kip €2,00 per stuk min.10

APERITIEFHAPJES

http://brandtfood.be/product/schotel-apero-royal/
http://brandtfood.be/product/schotel-apero-royal/
http://brandtfood.be/product/warme-hapjes/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/aperitiefhapjes/
http://brandtfood.be/product/warme-hapjes/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/aperitiefhapjes/
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VOORGERECHTEN

bestel online > catering > voorgerechten 

KOUDE VOORGERECHTEN

bestel online > catering > voorgerechten 

WARME VOORGERECHTEN

huisgemarineerde zalm – honingmosterd – pompelmoes – 
wakame €9,00 p.p.

torentje van forelmousse – gerookte zalm – dilleroom – grijze 
noordzeegarnalen €14,00 p.p.

reuzescampi cocktail €8,50 p.p.

noordzeebordje: tomaat garnaal - gerookte zalm - heilbot - 
forel €13,50 p.p.

vitello tonato €8,00 p.p.

rundscarpaccio klassiek €9,50 p.p.

scampi met Thaïse curry en tagliatelli €10,00 p.p.

noordzeetong met zalm, dilleroom en puree €14,50 p.p.

tongrolletjes met jonge spinazie en grijze garnalen in 
wijnsaus €14,50 p.p.

gestoomd kabeljauwhaasje met asperges, zeekraal en 
hollandaisesaus €14,50 p.p.

in de oven gegaarde pladijs met tomatensalsa en tuinkruiden €13,50 p.p.

http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/voorgerechten/
http://brandtfood.be/product/koude-voorgerechten/
http://brandtfood.be/product/koude-voorgerechten/
http://brandtfood.be/product/warme-voorgerechten/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/voorgerechten/
http://brandtfood.be/product/warme-voorgerechten/
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VOORGERECHTEN

asperges met gebakken tofu en groen kruidensausje €14,50 p.p.

bestel online > catering > voorgerechten 

VEGETARISCHE VOORGERECHTEN

bestel online > catering > voorgerechten 

ASPERGE VOORGERECHTEN

bestel online > catering > voorgerechten 

KREEFT VOORGERECHTEN

halve kreeft Belle-Vue €18,50 p.p. per 2

halve kreeft met dragonboter €18,50 p.p. per 2

gepocheerde halve kreeft met groentjes, 
kruidenolie en limoen €18,50 p.p. per 2

gegrilde halve kreeft met pesto van verse 
basilicum €18,50 p.p. per 2

gegrilde groene asperges met parmezaan en truffelolie €12,50 p.p.

asperges met gebakken tofu en groen kruidensausje €14,50 p.p.

asperges op Vlaamse wijze €14,50 p.p.

asperges met gerookte zalm en hollandaisesaus €15,50 p.p.

gegrilde asperges met parmaham €15,50 p.p.

Dit voorgerecht kan enkel per 2  stuks besteld worden.

http://brandtfood.be/product/kreeft-voorgerechten/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/voorgerechten/
http://brandtfood.be/product/asperge-voorgerechten/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/voorgerechten/
http://brandtfood.be/product/vegetarische-voorgerechten/
http://brandtfood.be/product/kreeft-voorgerechten/
http://brandtfood.be/product/asperge-voorgerechten/
http://brandtfood.be/product/vegetarische-voorgerechten/
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witloofroomsoep €5,00 per liter

kreeftenroomsoep €9,00 per liter

tomatenroomsoep met balletjes €5,00 per liter

aspergeroomsoep €5,90 per liter

SOEPEN

bestel online > catering > soepen 

ROOMSOEPEN

bestel online > catering > soepen 

SPECIALE SOEPEN

courgettesoep met boursin €5,00 per liter

Italiaanse tomatensoep met mascarpone €4,50 per liter

Spaanse gazpacho met garnituur €5,90 per liter

Thaïse soep met kokosmelk en scampi €6,50 per liter

http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/soepen/
http://brandtfood.be/product/speciale-soepen/
http://brandtfood.be/product/speciale-soepen/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/soepen/
http://brandtfood.be/product/roomsoepen/
http://brandtfood.be/product/roomsoepen/
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bestel online > catering > hoofdgerechten 

KINDERGERECHTEN

gehaktballetjes in tomatensaus (met puree of kroketjes) €4,50 p.p.

kindervidée met koekje (met puree of kroketjes) €4,50 p.p.

krokante kip met appelmoes (met puree of kroketjes) €5,50 p.p.

kinderspaghetti €4,50 p.p.

HOOFDGERECHTEN

bestel online > catering > hoofdgerechten 

VLEESGERECHTEN

De vleesgerechten zijn voorzien van seizoensgroenten en worden gepresenteerd op 
schotels. Alle gerechten zijn verkrijgbaar met puree, kroketjes of aardappelgratin.

varkenshaasje Duroc met graanmosterdsaus €20,50 p.p. min.4

kipfilet met champignonroomsaus €15,00 p.p. min.4

kalkoenfilet met appelsiensaus €15,00 p.p. min.4

stoofpotje van Mechelse koekoek met asperges €19,50 p.p. min.4

kalfsfilet met asperges en kalfsjus €22,50 p.p. min.4

kalfsfilet met portosaus €22,50 p.p. min.4

lamsstoofpotje met curry €21,50 p.p. min.4

lamskroontje met jus en zalf van wortel en asperges €21,50 p.p. min.4

lamsfilet met kruidenkorst en ratatouille €22,50 p.p. min.4

gelakt hammetje €16,50 p.p. min.4

http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/hoofdgerechten/
http://brandtfood.be/product/kindergerechten/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/hoofdgerechten/
http://brandtfood.be/product/vleesgerechten/
http://brandtfood.be/product/kindergerechten/
http://brandtfood.be/product/vleesgerechten/
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bestel online > catering > hoofdgerechten 

WARME VISGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

heilbothaasje – gerookte zalm - paprikacoulis -  
geroosterde St-Jacobsnoot €17,00 p.p. min.4

vispannetje: kabeljauw – tong – zalm – scampi €15,00 p.p. min.4

noordzeetong met gegrilde asperges en 
waterkerssaus €21,50 p.p. min.4

tongrolletjes met jonge spinazie 
en grijze garnalen in wijnsaus €21,50 p.p. min.4

zalm - wijnsaus met mosterd - julienne van fijne 
groenten €15,00 p.p. min.4

kabeljauw - langoustine - kreeftenjus - groene 
asperges €17,00 p.p. min.4

gestoomd kabeljauwhaasje met asperges, 
zeekraal en hollandaisesaus €19,50 p.p. min.4

in de oven gegaarde pladijs met tomatensalsa 
en tuinkruiden €19,50 p.p. min.4

gebakken lotte met stoemp van asperges en 
tijmbotersaus €21,50 p.p. min.4

koolvishaasje met paprikasaus en rivierkreeftjes €18,50 p.p. min.4

scampi’s op wijze van de chef €14,50 p.p. min.4

De warme visgerechten worden gepresenteerd op schotels. 
Alle gerechten zijn verkrijgbaar met puree of kroketjes.

http://brandtfood.be/product/warme-visgerechten/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/hoofdgerechten/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/hoofdgerechten/
http://brandtfood.be/product/warme-visgerechten/
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HOOFDGERECHTEN

bestel online > catering > hoofdgerechten 

ASPERGE GERECHTEN

asperges op Vlaamse wijze €19,50 p.p. min 4

asperges met gerookte zalm en hollandaisesaus €21,50 p.p. min 4

gegrilde asperges met parmaham €21,50 p.p. min 4

Deze gerechten worden gepresenteerd op schotels. 
Alle gerechten zijn verkrijgbaar met puree of kroketjes.

bestel online > catering > hoofdgerechten 

KREEFT GERECHTEN

kreeft Belle-Vue €37,00 p.p.

kreeft met dragonboter €37,00 p.p.

gepocheerde kreeft met groentjes, kruidenolie en limoen €37,00 p.p.

gegrilde kreeft met pesto van verse basilicum €37,00 p.p.

Deze gerechten worden gepresenteerd op schotels. 
Alle gerechten zijn verkrijgbaar met broodjes of puree.

bestel online > catering > hoofdgerechten 

VEGETARISCHE GERECHTEN

quiche met spinazie en geitenkaas €9,80 p.p. min.4 

red hot Thai curry €8,50 p.p. min.4 

gevulde tomaat met gerookte tofu en feta €8,50 p.p. min.4 

vegetarische paella €13,50 p.p. min.4 

zuiders gegrilde groenten met haloumi €13,50 p.p. min.4 

gnocchi met tomatensaus en mozzarella €8,50 p.p. min.4 

asperges met gebakken tofu en groen kruidensausje €21,50 p.p. min.4 

http://brandtfood.be/product/asperge-gerechten/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/hoofdgerechten/
http://brandtfood.be/product/vegetarische-gerechten/
http://brandtfood.be/product/kreeft-gerechten/
http://brandtfood.be/product/asperge-gerechten/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/hoofdgerechten/
http://brandtfood.be/product/kreeft-gerechten/
http://brandtfood.be/product/vegetarische-gerechten/
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bestel online > catering > desserten 

DESSERT KAASSCHOTELTJE

kaasschoteltje met gedroogd fruit en noten €7,00 p.p.

kaasschoteltje met exotisch en gedroogd fruit en noten €8,00 p.p.

DESSERTEN

bestel online > catering > desserten 

HUISBEREID DESSERT

Je kan kiezen uit een kleine of grote portie

mini groot

kokosnoot rijstpap met munt en bessen compote €1,50 p.p. €2,50 p.p.

tiramisu €1,50 p.p. €3,00 p.p.

chocolademousse €1,50 p.p. €3,00 p.p.

tiramisu van speculaas €1,50 p.p. €3,00 p.p.

speculaasdessert met advocaat €2,00 p.p. €3,50 p.p.

duo van framboos en chocolade €2,00 p.p. €3,00 p.p.

panna cotta van witte chocolade 
met crumble van pistache €2,00 p.p. €3,85 p.p.

bestel online > catering > desserten 

GLUTEN- EN LACTOSEVRIJ DESSERT
mini groot

fudge van raw cacao, dadels en cashew met rood 
fruit en frambozencoulis - €5,50 p.p.

http://brandtfood.be/product/gluten-en-lactosevrij-dessert/
http://brandtfood.be/product/dessert-kaasschoteltje/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/desserten-catering/
http://brandtfood.be/product/huisbereid-dessert/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/desserten-catering/
http://brandtfood.be/product/gluten-en-lactosevrij-dessert/
http://brandtfood.be/product/huisbereid-dessert/
http://brandtfood.be/product/dessert-kaasschoteltje/
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Onze ” basis buffet ” bestaat uit: 

• gepocheerde zalm 
• tomaat garnaal 
• gemarineerde kipfilet 
• aspergerolletjes 
• groenteschotel 
• aardappelsla 
• saus en 3 mini-broodjes

bestel online > catering > buffetten 

BUFFET BASIS

BUFFETTEN

Dit buffet kan enkel vanaf 2 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

2 - 3 4 - 6 7 - 9

€18,50 p.p. €16,50 p.p. €15,75 p.p.

10 - 24 25 - 49 50+.

€14,50 p.p. €13,80 p.p. €13,15 p.p.

Onze ” buffet kids ” bestaat uit: 
• gerookte zalm 
• tomaat garnaal 
• frikadellenbolletjes met kriekjes 
• gevuld eitje 
• kippenboutje 
• groentjes 
• kindersurprise 
• 2 mini-broodjes en boter

bestel online > catering > buffetten 

BUFFET KIDS

Dit buffet kan enkel vanaf 2 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

2 - 3 4 - 6 7 - 9

€17,50 p.p. €15,50 p.p. €14,75 p.p.

10 - 24 25 - 49 50+.

€13,50 p.p. €12,85 p.p. €12,25 p.p.

http://brandtfood.be/product/buffet-basis/
http://brandtfood.be/product/buffet-kids/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/buffetten/
http://brandtfood.be/product/buffet-basis/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/buffetten/
http://brandtfood.be/product/buffet-kids/
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Onze ” buffet klassiek” bestaat uit: 
• verse noorse zalm 
• gerookte forel 
• tomaat garnaal 
• gevuld eitje 
• carpaccio van rundsvlees 
• aspergerolletje 
• gemarineerde kip 
• pasta pesto 
• gemengde salade 
• aardappelsalade 
• assortiment sausen 
• 3 mini-broodjes en botertjes

bestel online > catering > buffetten 

BUFFET KLASSIEK

BUFFETTEN

Dit buffet kan enkel vanaf 2 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

2 - 3 4 - 6 7 - 9

€24,95 p.p. €22,95 p.p. €22,20 p.p.

10 - 24 25 - 49 50+.

€20,95 p.p. €19,95 p.p. €18,95 p.p.

Onze ” buffet royal ” bestaat uit: 

• verse noorse zalm 
• gerookte heilbot 
• gemarineerde zalm 
• gerookte forel 
• tomaat garnaal 
• perzik met tonijn 
• carpaccio van rundsvlees 
• vitello tonato 
• gemarineerde kip 
• parma met fruit 
• pasta pesto 
• gemengde salade 
• aardappelsalade 
• assortiment sausen 
• 3 mini-broodjes en botertjes

bestel online > catering > buffetten 

BUFFET ROYAL

2 - 3 4 - 6 7 - 9

€29,95 p.p. €27,95 p.p. €27,20 p.p.

10 - 24 25 - 49 50+.

€25,95 p.p. €24,70 p.p. €23,45 p.p.

Dit buffet kan enkel vanaf 2 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/buffetten/
http://brandtfood.be/product/buffet-royal/
http://brandtfood.be/product/buffet-klassiek/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/buffetten/
http://brandtfood.be/product/buffet-klassiek/
http://brandtfood.be/product/buffet-royal/
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bestel online > catering > buffetten 

ITALIAANS BUFFET KOUD

BUFFETTEN

bestel online > catering > buffetten 

ITALIAANS BUFFET WARM EN KOUD

Ons ” italiaans buffet koud ” bestaat uit: 
• antipasti & salumi 
• gepocheerde zalm 
• gemarineerde zalm 
• vitello tonato 
• carpaccio van rundsvlees 
• parmaham & melone 
• salade caprese 
• assortiment italiaanse kazen 
• gegrilde groene asperges met truffelolie en parmezaan 
• Panzanella 
• salade met spinazie en walnoten 
• ciabatta & focaccia

Dit buffet kan enkel vanaf 8 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

8 - 24 25 - 49 50+.

€28,00 p.p. €26,65 p.p. €25,30 p.p.

Dit italiaans buffet bestaat uit: 
• antipasti & salumi 
• gemarineerde zalm 
• vitello tonato 
• carpaccio van rundsvlees en rucolasalade 
• gegrilde groene asperges met truffelolie en parmezaan 
• ciabatta & focaccia 
• lasagne bolognaise 
• italiaans kalkoengebraad met rozemarijn, aardappeltjes en boontjes 
• melanzane alla parmigiana

Dit buffet kan enkel vanaf 10 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

10 - 24 25 - 49 50+.

€33,50 p.p. €31,88 p.p. €30,25 p.p.

http://brandtfood.be/product/italiaans-buffet-koud/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/buffetten/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/buffetten/
http://brandtfood.be/product/italiaans-buffet-warm-en-koud/
http://brandtfood.be/product/italiaans-buffet-warm-en-koud/
http://brandtfood.be/product/italiaans-buffet-koud/
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Je stelt zelf je pastabuffet samen 
door 3 keuzes te maken 
uit de onderstaande pastasoorten: 

• lasagne bolognaise 
• tagliatelli oriëntaals: kip – wokgroenten – currysaus 
• cannelloni mexicaans: pittige gehaktvulling – maïs – paprika – tomatensaus 
• ravioli: vlees – tomatenbasilicumsaus 
• macaroni kaas – ham 
• penne carbonara 
• lasagne – verse zalm – bladspinazie 
• tagliatelle – gerookte zalm – dillesaus 
• spaghetti nero scampi’s – spek 
• lasagne (vegetarisch) 
• ravioli – ricotta – spinazie – tomatenbasilicumsaus (vegetarisch) 
• penne boscaiola: spek - champignons - ui 
• tagliatelle met truffelsaus

bestel online > catering > buffetten 

PASTABUFFET 10 TOT 30 PERSONEN

BUFFETTEN

Dit buffet kan enkel vanaf 
10 personen besteld worden. 

Hoeveelheidskortingen, zie 
tabel hierboven.

10 - 24 25 - 49 50+.

€16,90 p.p. €16,11 p.p. €15,31 p.p.

Je stelt zelf je pastabuffet samen 
door 6 keuzes te maken 
uit de onderstaande pastasoorten: 

• lasagne bolognaise 
• tagliatelli oriëntaals: kip – wokgroenten – currysaus 
• cannelloni mexicaans: pittige gehaktvulling – maïs – paprika – tomatensaus 
• ravioli: vlees – tomatenbasilicumsaus 
• macaroni kaas – ham 
• penne carbonara 
• lasagne – verse zalm – bladspinazie 
• tagliatelle – gerookte zalm – dillesaus 
• spaghetti nero scampi’s – spek 
• lasagne (vegetarisch) 
• penne boscaiola: spek - champignons - ui 
• tagliatelle met truffelsaus 
• ravioli – ricotta – spinazie – tomatenbasilicumsaus (vegetarisch)

bestel online > catering > buffetten 

PASTABUFFET VANAF 30 PERSONEN

30 - 49 50+.

€16,90 p.p. €15,31 p.p.

Dit buffet kan enkel vanaf 
30 personen besteld worden. 

Hoeveelheidskortingen, zie 
tabel hierboven.

http://brandtfood.be/product/pastabuffet/
http://brandtfood.be/product/pastabuffet-vanaf-30-personen/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/buffetten/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/buffetten/
http://brandtfood.be/product/pastabuffet/
http://brandtfood.be/product/pastabuffet-vanaf-30-personen/
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BUFFETTEN

Dit buffet wordt individueel gepresenteerd op bordjes 
en in weckpotten en bestaat uit: 

dipschotel met groentjes, 
houmous en tzatziki 
carpaccio van rode biet met geitenkaas 
mexicaanse kikkererwtensalade 
gazpacho met zijn garnituren 
quinoa met granaatappel en noten 
gegrilde courgette met feta, munt en pijnboompitten 

3 mini broodjes en boter

bestel online > catering > buffetten 

VEGETARISCH BUFFET

4 - 24 25 - 49 50+.

€24,50 p.p. €23,33 p.p. €22,15 p.p.

Dit buffet kan enkel vanaf 4 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

Ons authentiek Thaïs buffet bestaat uit: 

koud 
lenterolletjes met chilidip 
pikante salade met scampi en mango 

warm  
pad thaï 
gebakken scampi met zoetzure saus 
kip met rode curry 
rijstballetjes met kruiden en geraspte kokos (veggie) 
rundvlees met massaman curry 

gebakken rijst

bestel online > catering > buffetten 

AUTHENTIEK THAÏS BUFFET

Dit buffet kan enkel vanaf 8 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

8 - 24 25 - 49 50+.

€29,50 p.p. €28,08 p.p. €26,65 p.p.

http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/buffetten/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/buffetten/
http://brandtfood.be/product/authentiek-thais-buffet/
http://brandtfood.be/product/vegetarisch-buffet/
http://brandtfood.be/product/authentiek-thais-buffet/
http://brandtfood.be/product/vegetarisch-buffet/
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BUFFETTEN

Dit buffet wordt individueel gepresenteerd op bordjes 
en in weckpotten en bestaat uit: 

gemarineerde zalm met bietensap 
tonijn met soja en sesamolie Migino 
rundscarpaccio met truffelolie 
kalfsgebraad met tonatosaus 

cesarsalade 
witloof-rucolasalade met St.jacobsnoten en frambozencoulis 
quinoasalade met gebakken scampi en granaatappel 
gegrilde courgette met feta, munt en pijnboompitten 

3 mini broodjes en boter

bestel online > catering > buffetten 

ZOMERS CARPACCIO- EN SALADEBUFFET

Dit buffet kan enkel vanaf 8 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

8 - 24 25 - 49 50+.

€28,50 p.p. €27,13 p.p. €25,75 p.p.

http://brandtfood.be/product/zomers-carpaccio-en-saladebuffet/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/buffetten/
http://brandtfood.be/product/zomers-carpaccio-en-saladebuffet/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/buffetten/
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BARBECUE EN TEPPANYAKI

Dit pakket bestaat uit: 

• BBQ worst 
• kippendrumstick 
• gemarineerde spareribs 

• tomaat-komkommer-geraspte wortelen 
• aardappelsla 

• sauzen: cocktail en mayonaise 
• 2 mini broodjes en boter

bestel online > catering > barbecue & teppanyaki 

BBQ KIDS

6 - 24 25 - 49 50+.

€9,50 p.p. €9,03 p.p. €8,55 p.p.

Dit pakket bestaat uit: 

• portobello burger met broodje 
• veggie worst 

• haloumi met gegrilde courgette 
• groentenpapillot 

• sauzen: cocktail, curry, look, tartaar, bieslookvinaigrette en mayonaise 
• 3 mini broodjes en boter

bestel online > catering > barbecue & teppanyaki 

BBQ VEGGIE

6 - 24 25 - 49 50+.

€17,50 p.p. €16,63 p.p. €15,75 p.p.

Deze formule kan enkel vanaf 6 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

Deze formule kan enkel vanaf 6 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

http://brandtfood.be/product/bbq-veggie/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/barbecue-en-teppanyaki/
http://brandtfood.be/product/bbq-kids/
http://brandtfood.be/product/bbq-veggie/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/barbecue-en-teppanyaki/
http://brandtfood.be/product/bbq-kids/
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BARBECUE EN TEPPANYAKI

Dit pakket bestaat uit: 

• gemarineerde lamskotelet 
• entrecote met pepersaus 
• gemarineerde kipfilet 
• BBQ worst 

• pasta- en aardappelsla 
• griekse salade met feta 
• sla,worteltjes, groene boontjessalade 

• sauzen: cocktail, curry, look, tartaar, bieslookvinaigrette en mayonaise 
• 3 mini broodjes en boter

bestel online > catering > barbecue & teppanyaki 

BBQ VLEES

6 - 24 25 - 49 50+.

€17,50 p.p. €16,63 p.p. €15,75 p.p.

Dit pakket bestaat uit: 

• cote a l’os met bearnaisesaus 
• gemarineerde lamsfilet 
• reuze vleesbrochette 
• italiaans varkenshaasje 

• pasta- en aardappelsla 
• couscous 
• griekse salade met feta 
• sla,worteltjes, groene boontjessalade 

• sauzen: cocktail, curry, look, tartaar, bieslookvinaigrette en mayonaise 
• 3 mini broodjes en boter

bestel online > catering > barbecue & teppanyaki 

BBQ VLEES DE LUXE

6 - 24 25 - 49 50+.

€21,50 p.p. €20,43 p.p. €19,35 p.p.

Deze formule kan enkel vanaf 6 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

Deze formule kan enkel vanaf 6 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

http://brandtfood.be/product/bbq-vlees/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/barbecue-en-teppanyaki/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/barbecue-en-teppanyaki/
http://brandtfood.be/product/bbq-vlees-de-luxe/
http://brandtfood.be/product/bbq-vlees-de-luxe/
http://brandtfood.be/product/bbq-vlees/
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BARBECUE EN TEPPANYAKI

Dit pakket bestaat uit: 

• scampibrochette 
• vispapillot 
• botervis 

• pasta- en aardappelsla 
• griekse salade met feta 
• sla,worteltjes, groene boontjessalade 

• sauzen: cocktail, curry, look, tartaar, bieslookvinaigrette en mayonaise 
• 3 mini broodjes en boter

bestel online > catering > barbecue & teppanyaki 

BBQ VIS

6 - 24 25 - 49 50+.

€21,50 p.p. €20,43 p.p. €19,35 p.p.

Dit pakket bestaat uit: 

• scampibrochette 
• St.-Jacobsbrochette met limoen en look 
• oosters gemarineerde tonijn 
• zwaardvis met mango tomaten chutney 

• pasta- en aardappelsla 
• griekse salade met feta 
• couscous 
• sla,worteltjes, groene boontjessalade 

• sauzen: cocktail, curry, look, tartaar, bieslookvinaigrette en mayonaise 
• 3 mini broodjes en boter

bestel online > catering > barbecue & teppanyaki 

BBQ VIS DE LUXE

6 - 24 25 - 49 50+.

€26,50 p.p. €25,18 p.p. €23,85 p.p.

Deze formule kan enkel vanaf 6 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

Deze formule kan enkel vanaf 6 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/barbecue-en-teppanyaki/
http://brandtfood.be/product/bbq-vis/
http://brandtfood.be/product/bbq-vis-de-luxe/
http://brandtfood.be/product/bbq-vis/
http://brandtfood.be/product/bbq-vis-de-luxe/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/barbecue-en-teppanyaki/


!

BRANDTFOOD 
een hart voor lekker en gezond eten !

prijslijst catering 15/03/2017   !  / !19 27

BARBECUE EN TEPPANYAKI

Ons pakket ” teppanyaki basis ” bestaat uit: 

• zalmblokjes 
• Sint-Jacobsnoten 
• scampi’s 

• kalkoenfilet 
• kipfilet 
• varkensfilet 
• rundsvlees 
• eendenborstfilet

bestel online > catering > barbecue & teppanyaki 

TEPPANYAKI BASIS

In dit pakket zijn groenten, sauzen en 
broodjes niet voorzien. 

Indien gewenst kunnen deze 
apart bijbesteld worden

Dit pakket bestaat uit kleinere stukjes vlees en vis op een brochette 

• lamsfilet gemarineerd 
• varkenshaasje met ratatouille 
• steak 

• zwaardvis 
• tonijn 
• scampi 

• ananas met kaneel 

• pasta- en aardappelsla 
• griekse salade met feta 
• couscous 
• sla,worteltjes, groene boontjessalade 

• sauzen: cocktail, curry, look, tartaar, bieslookvinaigrette en mayonaise 
• 3 mini broodjes en boter

bestel online > catering > barbecue & teppanyaki 

BBQ DEGUSTATIE

6 - 24 25 - 49 50+.

€26,50 p.p. €25,18 p.p. €23,85 p.p.

6 - 24 25 - 49 50+.

€15,90 p.p. €15,11 p.p. €14,31 p.p.

Deze formule kan enkel vanaf 6 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

Deze formule kan enkel vanaf 6 personen besteld worden. 
Hoeveelheidskortingen, zie tabel hierboven.

http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/barbecue-en-teppanyaki/
http://brandtfood.be/product/teppanyaki-basis/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/barbecue-en-teppanyaki/
http://brandtfood.be/product/teppanyaki-basis/
http://brandtfood.be/product/bbq-degustatie/
http://brandtfood.be/product/bbq-degustatie/
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BARBECUE EN TEPPANYAKI

Onze ” groenteschotel luxe ” bestaat uit:

bestel online > catering > barbecue & teppanyaki 

GROENTESCHOTEL LUXE

€7,50 per persoon min.6

Je kan kiezen uit onderstaand assortiment 
van koude sauzen: 
• cocktailsaus 
• tartaar 
• barbecuesaus

bestel online > catering > barbecue & teppanyaki 

KOUDE SAUZEN

€2,00 per potje 250gr

Je kan kiezen uit onderstaand assortiment 
van warme sauzen: 
• bearnaise 
• peperroomsaus 
• champignonroomsaus

bestel online > catering > barbecue & teppanyaki 

WARME SAUZEN

€2,80 per potje 250gr

bestel online > catering > barbecue & teppanyaki 

LUXE ASSORTIMENT BROODJES IN MAND €2,00 per persoon

• knolseldersalade 
• gemengde salade 
• aardappelsalade

• pasta pesto 
• couscoussalade 
• tomaat mozzarella salade

• looksaus 
• currysaus

http://brandtfood.be/product/koude-sauzen/
http://brandtfood.be/product/luxe-assortiment-broodjes-in-een-mand/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/barbecue-en-teppanyaki/
http://brandtfood.be/product/warme-sauzen/
http://brandtfood.be/product/luxe-assortiment-broodjes-in-een-mand/
http://brandtfood.be/product/groenteschotel-luxe/
http://brandtfood.be/product/groenteschotel-luxe/
http://brandtfood.be/product/koude-sauzen/
http://brandtfood.be/product/warme-sauzen/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/barbecue-en-teppanyaki/
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KAASSCHOTELS EN CHARCUTERIESCHOTELS

Onze charcuterieschotel bestaat uit: 

fijne charcuterie, frisse groenteschotel 
exclusief gepresenteerd

bestel online > catering > charcuterie- en kaasschotels 

CHARCUTERIESCHOTEL

bestel online > catering > charcuterie- en kaasschotels 

ITALIAANSE KAAS- EN CHARCUTERIESCHOTEL

€12,00 per persoon

Onze italiaanse kaas- en charcuterieschotel 
bestaat uit: 

• italiaanse kazen – charcuterie 
• olijven – zongedroogde tomaten 
• salade: rucola – veldsla – rode biet – parmezaan 
• tomaat mozzarella salade

€17,50 per persoon

bestel online > catering > charcuterie- en kaasschotels 

KAASSCHOTEL LUXE

Onze kaasschotel “luxe” bestaat uit: 

ambachtelijke kaassoorten 
met exotisch en gedroogd fruit, noten en salade

€14,00 per persoon

http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/kaasschotels-en-charcuterieschotels/
http://brandtfood.be/product/charcuterieschotel/
http://brandtfood.be/product/kaasschotel-luxe/
http://brandtfood.be/product/charcuterieschotel/
http://brandtfood.be/product/italiaanse-kaas-en-charcuterieschotel/
http://brandtfood.be/product/italiaanse-kaas-en-charcuterieschotel/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/kaasschotels-en-charcuterieschotels/
http://brandtfood.be/product/kaasschotel-luxe/
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Onze kaasschotel “standaard noten” bestaat uit: 

klassieke en speciale kaassoorten 
met gedroogd fruit en noten

bestel online > catering > charcuterie- en kaasschotels 

KAASSCHOTEL STANDAARD NOTEN

€10,00 per persoon

bestel online > catering > charcuterie- en kaasschotels 

LUXE ASSORTIMENT BROODJES IN MAND €2,00 per persoon

bestel online > catering > charcuterie- en kaasschotels 

KAASSCHOTEL STANDAARD FRUIT

Onze kaasschotel “standaard fruit” bestaat uit: 

klassieke en speciale kaassoorten 
met exotisch en gedroogd fruit en noten

€12,00 per persoon

KAASSCHOTELS EN CHARCUTERIESCHOTELS

http://brandtfood.be/product/luxe-assortiment-broodjes-in-een-mand/
http://brandtfood.be/product/kaasschotel-standaard-fruit/
http://brandtfood.be/product/luxe-assortiment-broodjes-in-een-mand/
http://brandtfood.be/product/kaasschotel-standaard-fruit/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/kaasschotels-en-charcuterieschotels/
http://brandtfood.be/product/kaasschotel-standaard-noten/
http://brandtfood.be/product/kaasschotel-standaard-noten/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/kaasschotels-en-charcuterieschotels/
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Onze “afternoon tea” – formule bevat : 
engelse sandwiches met: 
• gerookte zalm – komkommer – dille 
• stilton met perengelei 
• eiersla met grijze garnalen en waterkers 
• franse brie met dadels en honing 
scones (2 stuks per persoon) 
met clotted cream en huisgemaakte aardbeienconfituur 
assortiment hartige quiches met salade 
assortiment zoetigheden 
• tiramisu 
• chocolademousse

bestel online > catering > brood en zo 

AFTERNOON TEA

BROOD EN ZO

Onze standaard ontbijtmand bestaat uit: 
• fruitsap & verse fruitsla 
• yoghurt 
• roerei 
• gerookte zalm 
• franse brie en fijne charcuterie 
• confituur, honing en echte boter 
• assortiment minibroodjes, één croissant, één koffiekoek

bestel online > catering > brood en zo 

ONTBIJTMAND

€14,95 per persoon

€20,50 per persoon

min.2

min.10

supplement schuimwijn: + €3,50 per persoon
supplement champagne: +€7,00 per persoon 

Als optie hebt u de keuze uit schuimwijn of champagne

http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/ontbijtmanden-partybroodjes-afternoontea/
http://brandtfood.be/product/afternoon-tea/
http://brandtfood.be/product/afternoon-tea/
http://brandtfood.be/product/ontbijtmand/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/ontbijtmanden-partybroodjes-afternoontea/
http://brandtfood.be/product/ontbijtmand/
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BROOD EN ZO

Met onze “party focaccia” – formule 
voorzien wij een mix van 40 belegde broodjes 
gepresenteerd in een versierde mand 

• 10 olijvenfocaccia met rosbief, rucola, zongedroogde tomaten en parmezaan 
• 10 kruidenfocaccia met gerookte zalm en geitenkaas 
• 10 tapenadefocaccia met parma en waterkers 
• 10 dadelfocaccia met franse brie, honing en verse vijgen 

De formule kan enkel besteld worden per 40 broodjes.

bestel online > catering > brood en zo 

PARTY FOCACCIA

Met onze “partybroodjes klassiek” – formule voorzien wij een mix van belegde 
broodjes geleverd in een mand 
• kaas 
• hesp 
• préparé 
• kip curry 
• tonijnsalade

bestel online > catering > brood en zo 

PARTYBROODJES KLASSIEK

€100,00 per 40 broodjes

Je kan kiezen uit: 
mini-broodjes – mini-sandwiches – grote open broodjes – grote gesloten broodjes

mini-broodjes 
(min.20)

mini-sandwiches 
(min.20)

grote open 
broodjes 
(min.20)

grote gesloten 
broodjes 
(min.20)

€1,20 per stuk €1,20 per stuk €2,05 per stuk €2,05 per stuk

De formule kan enkel besteld worden 
met een minimum van 20 broodjes.

Partybroodjes zijn niet verkrijgbaar op feestdagen.

Partybroodjes zijn niet verkrijgbaar op feestdagen.

http://brandtfood.be/product/party-focaccia/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/ontbijtmanden-partybroodjes-afternoontea/
http://brandtfood.be/product/partybroodjes-klassiek/
http://brandtfood.be/product/party-focaccia/
http://brandtfood.be/product/partybroodjes-klassiek/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/ontbijtmanden-partybroodjes-afternoontea/
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BROOD EN ZO

Met onze “partybroodjes royal”–formule voorzien wij een mix van belegde broodjes 
geleverd in een mand 

• gerookte zalm 
• franse brie 
• préparé 
• parmaham 
• chatka krabsla

bestel online > catering > brood en zo 

PARTYBROODJES ROYAL

De formule kan enkel besteld worden met een 
minimum van 20 broodjes.

mini-broodjes 
(min.20)

mini-sandwiches 
(min.20)

grote open broodjes 
(min.20)

grote gesloten 
broodjes 
(min.20)

€1,55 per stuk €1,55 per stuk €2,35 per stuk €2,35 per stuk

Partybroodjes zijn niet verkrijgbaar op feestdagen.

Je kan kiezen uit: 
mini-broodjes – mini-sandwiches – grote open broodjes – grote gesloten broodjes

Met onze “partybroodjes vegetarisch”–formule voorzien wij een mix van belegde 
broodjes geleverd in een mand 

• champignonsla 
• tomaat-mozzarella 
• houmous

bestel online > catering > brood en zo 

PARTYBROODJES VEGETARISCH

mini-broodjes 
(min.10)

mini-sandwiches 
(min.10)

grote open broodjes 
(min.10)

grote gesloten 
broodjes 
(min.10)

€1,55 per stuk €1,55 per stuk €2,35 per stuk €2,35 per stuk

Je kan kiezen uit: 
mini-broodjes – mini-sandwiches – grote open broodjes – grote gesloten broodjes

De formule kan enkel besteld worden met een 
minimum van 10 broodjes.

Partybroodjes zijn niet verkrijgbaar op feestdagen.

http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/ontbijtmanden-partybroodjes-afternoontea/
http://brandtfood.be/product/partybroodjes-vegetarisch/
http://brandtfood.be/product/partybroodjes-royal/
http://brandtfood.be/product/partybroodjes-vegetarisch/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/ontbijtmanden-partybroodjes-afternoontea/
http://brandtfood.be/product/partybroodjes-royal/
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RECEPTIE

Onze receptieformule bevat 
steeds een assortiment van koude apero’s

bestel online > catering > receptie 

RECEPTIEFORMULE

€15,00 per persoon min.10

• zalmtartaar met citrus 
• forel met erwten - munt - ricotta 
• garnalen - mango - salade 
• carpaccio van St.-Jacobsnoot met limoenvinaigrette  
• tomaat mozzarella pesto 
• lamsfilet met kruidenkaas en koreander 
• tartaar van gegrilde groene asperges met parmezaan, truffel 

en crumble van pata negra 

aan te vullen met één assortiment naar keuze 

aanvulling tapasschotel bevat: 
• manchego 
• chorizo 
• ansjovis 
• serrano 
• olijven 

aanvulling zoete hapjes bevat: 
• tiramisu 
• chocolademousse

Deze formule kan enkel vanaf 10 personen besteld worden.

http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/receptie/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/receptie/
http://brandtfood.be/product/receptieformule/
http://brandtfood.be/product/receptieformule/
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MATERIAALVERHUUR EN EXTRA SERVICES

bestel online > catering > materiaalverhuur en extra services 

SAMENWERKING MET SCHOETERS RENTAL SERVICES

bestel online > catering > materiaalverhuur en extra services 

HUUR WARMHOUDSCHOTEL MET VUURTJES €10,00 per stuk

bestel online > catering > materiaalverhuur en extra services 

OPWARMEN GERECHTEN

De bestelde gerechten kunnen indien gewenst opgewarmd voor u klaargezet worden en 
dit enkel in onze vestiging te Hove of opgewarmd bij u thuis geleverd worden. 
Voor deze service vragen wij een forfaitaire kost van €10,00 en ingeval van levering aan 
huis een bijkomende leveringskost.

bestel online > catering > materiaalverhuur en extra services 

HUUR PERSONEEL

Indien gewenst kunnen wij personeel voorzien. 
De prijs per uur en per personeelslid bedraagt €35,00. 
De uren worden gerekend vanaf het moment van vertrek in Hove tot het moment van 
terugkomst te Hove.

Voor het huren van materiaal kan je rechtstreeks contact opnemen met Schoeters 
Rental Services op T 03 830 23 79. Zij helpen u graag verder. www.schoetersrental.be

Gelieve het gehuurde materiaal afgewassen terug te brengen.

bestel online > catering > materiaalverhuur en extra services 

BBQ EN KOK

forfait omvat : 3 werkuren ter plaatse / barbecue met gasfles / alle warmhoudschotels 
en opdienmaterialen 

opgelet !!!!  Borden, bestek en glazen zijn niet inbegrepen in forfait.

forfait van €250,00

tel:038302379
http://www.schoetersrental.be
http://brandtfood.be/product/opwarmen-gerechten/
http://brandtfood.be/product/verhuur-warmhoudschotel-met-vuurtjes/
http://brandtfood.be/product/opwarmen-gerechten/
http://brandtfood.be/product/huur-bbq-en-kok/
http://brandtfood.be/product/huur-bbq-en-kok/
http://brandtfood.be/product/huur-personeel-catering/
tel:038302379
http://www.schoetersrental.be
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/materiaalverhuur-catering/
http://brandtfood.be/product-categorie/bestel-catering-online/materiaalverhuur-catering/
http://brandtfood.be/product/huur-personeel-catering/
http://brandtfood.be/product/verhuur-warmhoudschotel-met-vuurtjes/

