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Koud Hapje in glaasje of op bordje 

€1,95 per stuk min.10 

risotto van bloemkool met grijze garnalen, ei en truffel  

gerookte forel – erwtenricotta  

gemarineerde zalm - honingmosterd - wakame  

gerookte zalm - verse kaas met tuinkruiden - komkommer  

carpaccio met St.- Jacobsnoot en limoenvinaigrette  

tomaat - mozzarella - pesto  

duo van rode biet met geitenkaas  

rundscarpaccio - walnootolie - parmezaan  

asperges met parmezaan, truffelolie en scampi 

Soepen 

Tomatenroomsoep met balletjes  €5.00 per liter 

Witloofvélouté     €5.00 per liter 

Aspergeroomsoep    €7.00 per liter 

Garnalenbisque     €9.00 per liter 

Thaïse soep     €5.90 per liter 
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Voorgerechten 

Rundscarpaccio klassiek  €9.50 pp 

Vitello tonato €8.00 pp 

huisgemarineerde zalm – honingmosterd 
– pompelmoes – wakame 

€9,00 pp 

noordzeebordje: tomaat garnaal - 
gerookte zalm - heilbot - forel 

€13,50 pp 

Scampi op wijze van de chef €10.50 pp 

Noordzeetong – zalm – bieslooksaus €15.50 pp 

gestoomd kabeljauwhaasje met asperges, 
zeekraal en hollandaisesaus (van april tot 
juni) 

€14.50 pp 

gegrilde groene asperges met parmezaan 
en truffelolie (van april tot juni) 

€12.50 pp 

asperges met gerookte zalm en 
hollandaisesaus (van april tot juni) 

€15.50 pp 

 

Kindergerechten 

Gehaktballetjes in tomatensaus   €5.50 pp 

Kindervidéé met koekje    €5.50 pp 

Kinderspaghetti    €5.50 pp 
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Vegetarische gerechten 

Red hot Thaï curry met tofu   €9.50 pp 

Vegetarische lasagne     €9.50 pp 

 

Ravioli met spinazie     €9.50 pp 

 

Penne met groenten en rode pesto   €9.50 pp 

 

Visgerechten 

min. 4 personen 

Vispannetje: kabeljauw – tong – zalm 
-scampi  

€18.50 pp 

Scampi op wijze van de chef 
   

€18.50 pp 

tongrolletjes met jonge spinazie en 
grijze garnalen in wijnsaus 

€21.50 pp 

zalm - wijnsaus met mosterd - 
julienne van fijne groenten  

€15.00 pp 

kabeljauw - scampi - kreeftenjus - 
groene asperges 

€17.00 pp 
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Vleesgerechten 

min. 4 personen 

varkenshaasje Duroc met graanmosterdsaus    €20.50 pp 

kipfilet met champignonroomsaus     €15.00 pp 

kalkoenfilet met appelsiensaus     €15.00 pp 

Aspergegerechten 

Min. 4 person van April tot Juni 

asperges met gerookte zalm en hollandaisesaus  €21.50 pp 

gegrilde asperges met parmaham    €21.50 pp 

asperges op Vlaamse wijze      €19.50 pp 

Desserten 

mini  groot 

Tiramisu   €1.80  €3.80 

Chocolademousse  €1.80  €3.80 

Tiramisu van speculaas  €1.80  €3.80 

Dessert met advocaat  €2.30  €4.50 

Witte Chocomousse met  €2.30  €4.50 
aardbeien pistachecrumble 
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Buffet basis 

Minimum aantal = 6 personen 

Gepocheerde zalm 

Gerookte forel 

Gemarineerde kipfilet 

Aspergerolletjes 

Groentenschotel 

Aardappelsla 

Saus en 3 mini-broodjes 

 

Prijs per persoon  

 Tot 10 personen  €15.50 pp 

 Van 10 tot 25 personen  €14.75 pp 

 Van 25 tot 50 personen  €13.50 pp 

 Vanaf 50 personen  €12.80 pp 
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Buffet kids 

Minimum aantal = 6 personen 

Frikadellebolletjes met kriekjes 

Gevuld eitje 

Kippenboutjes 

Groentjes en aardappelsla 

Kindersurprise 

Saus en 2 mini-broodjes 

 

Prijs per persoon  

 Tot 10 personen  €13.75 pp 

 Vanaf 10 personen  €12.50 pp 
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Buffet klassiek 

Minimum aantal = 6 personen 

Gepocheerde zalm 

Gerookte forel 

Tomaat garnaal 

Gevuld eitje 

Carpaccio van rundsvlees 

Varkensgebraad 

Gemarineerde kipfilet 

Aspergerolletjes 

Groentenschotel 

Pasta pesto 

Aardappelsla 

Saus en 3 mini-broodjes 

 

Prijs per persoon  

 Tot 10 personen  €21.95 pp 

 Van 10 tot 25 personen  €21.20 pp 

 Van 25 tot 50 personen  €19.95 pp 

 Vanaf 50 personen  €18.95 pp 
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Buffet Royal 

Minimum aantal = 6 personen 

Gepocheerde zalm 

Gerookte heilbot 

Gemarineerde zalm 

Gerookte forel 

Tomaat garnaal 

Perzik met tonijn 

Carpaccio van rundsvlees 

Vitello tonato 

Gemarineerde kipfilet 

Parma met fruit 

Groentenschotel 

Pasta pesto 

Aardappelsla 

Saus en 3 mini-broodjes 

 

Prijs per persoon  

 Tot 10 personen  €27.20 pp 

 Van 10 tot 25 personen  €26.20 pp 

 Van 25 tot 50 personen  €24.95 pp 

 Vanaf 50 personen  €23.70 pp 

 

 

 



BRANDTFOOD 
een hart voor lekker en gezond eten ! 

Brandtfood • Sint-Laureysplein 5, 2540 Hove • T: +32 (0)3 455 66 70 • www.brandtfood.be 

9 
 

 

Italiaans buffet koud 

Minimum aantal = 10 personen 

Antipasti & salumi 

Gemarineerde zalm 

Gepocheerde zalm 

Vitello tonato 

Carpaccio van rundsvlees 

Parmaham met meloen 

Salade caprese 

Salade panzanella 

Salade met spinazie en walnoten 

Italiaanse kazen 

Ciabatta en foccacia 

 

Prijs per persoon  

 Van 10 tot 25 personen  €28.00 pp 

 Van 25 tot 50 personen  €26.50 pp 

 Vanaf 50 personen  €24.95 pp 
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Italiaans buffet Warm en koud 

Minimum aantal = 10 personen 

Antipasti & salumi 

Gemarineerde zalm 

Vitello tonato 

Carpaccio van rundsvlees 

Salade caprese 

Salade panzanella 

Ciabatta 

 

Lasagne bolognaise 

Saltimbocca van kalkoen met rozemarijnaardappel en kalfsjus 

Penne putanesca 

 

 

Prijs per persoon  

 Van 10 tot 25 personen  €32.50 pp 

 Van 25 tot 50 personen  €30.25 pp 

 Vanaf 50 personen  €29.25 pp 
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Pastabuffet 

Minimum aantal = 10 personen 

Je stelt zelf je buffet samen door 3 keuzes te maken uit de 

onderstaande pasta’s 

 

Lasagne bolognaise 

Tagliatelli orientaals: kip – wokgroenten – curry 

Cannelloni Mexicaans: pittig gehakt -maïs – tomatensaus 

Ravioli met vlees 

Macaroni kaas en ham 

Penne carbonara 

Zalmlasagne 

Tagliatelli met gerookte zalm en prei 

Penne met scampi en spek 

Vegetarische lasagne (vegie) 

Ravioli met spinazie (vegie) 

Penne met groenten en rode pesto (vegie) 

Penne boscaiola met spek, champignons en erwten 

Penne met kip en broccoli 

 

Prijs per persoon  

 Van 10 tot 25 personen  €16.90 pp 

 Van 25 tot 50 personen  €16.11 pp 

 Vanaf 50 personen  €15.31 pp 
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Vegetarisch buffet 

Minimum aantal = 10 personen 

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 

 

Prijs per persoon  

 Van 10 tot 25 personen  €23.50 pp 

 Van 25 tot 50 personen  €22.33 pp 

 Vanaf 50 personen  €21.15 pp 

 

  



BRANDTFOOD 
een hart voor lekker en gezond eten ! 

Brandtfood • Sint-Laureysplein 5, 2540 Hove • T: +32 (0)3 455 66 70 • www.brandtfood.be 

13 
 

Zomer Carpaccio-en saladebuffet 

Minimum aantal = 10 personen 

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 
 
Prijs per persoon  

 Van 10 tot 25 personen  €27.50 pp 

 Van 25 tot 50 personen  €26.13 pp 

 Vanaf 50 personen  €24.75 pp 
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Communiebuffet 

Minimum aantal = 10 personen 

Dit buffet bestaat uit: 
 
gegrilde asperges met gebakken scampi en crumble van pata 
negra 
gepocheerde zalm met vincentsaus 
St.-Jacobsnoten met witloof-rucolasalade en infuus van 
framboos 
glaasje met risotto van bloemkool, grijze garnalen en truffel 
lamsfilet met kruidenkaas en koreander 
rundscarpaccio met balsamico 
gemarineerde kip met ananas en mango-curryvinaigrette 
vitello tonato 
griekse salade 
groene boontjessalade 
aardappelsalade 
3 mini broodjes en boter 
 
Prijs per persoon  

 Van 10 tot 25 personen  €28.50 pp 

 Van 25 tot 50 personen  €27.08 pp 

 Vanaf 50 personen  €26.65 pp 
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Receptieformule 

Minimum aantal = 10 personen 

Onze receptieformule bevat : 
 
steeds een assortiment van koude apero’s 
• 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 
 
Prijs per persoon  

 Van 10 tot 25 personen  €15.00 pp 

 Van 25 tot 50 personen  €14.25 pp 

 Vanaf 50 personen  €13.50 pp 
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Charcuterieschotel  €13.00 pp 

Onze charcuterieschotel bestaat uit: 

Fijne charcuterie en een frisse groentenschotel 

 
 

Italiaanse kaas- en 

charcuterieschotel  €17.50 pp 

Onze Italiaanse kaas- en charcuterieschotel bestaat uit: 

Italiaanse kazen en charcuterie 

Olijven en zongedroogde tomaten 

Jonge bladsalade met spinazie en walnoten 

Salade caprese 

 

 

Kaasschotel met fuit €13.50 pp 

Klassieke en ambachtelijke kaassoorten vergezeld van vers 

fruit, gedroogd fruit en noten 

 

Kaasschotel met noten €11.00 pp 

Klassieke en ambachtelijke kaassoorten vergezeld van 

gedroogd fruit en noten 
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Luxe assortiment broodjes in mand 

€2.50 pp 

3 Mini-broodjes pp, Dadelbrood 

Noten-rozijnenbrood 

(minimum 8 personen) 

 

Party-foccacia   €100.00 

Niet verkrijgbaar op 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 1/1 en 2/1 

10 olijvenfoccacia met rosbeef, rucola, zong. Tomaten 

10 kruidenfoccacia met zalm en verse kaas 

10 tapenadefoccacia met parma en waterkers 

10 dadelfoccacia met brie, vijgen en honing 

 

Party-broodjes klassiek  

€1.25 p.st. 
Niet verkrijgbaar op 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 1/1 en 2/1 

 

Belegd met kaas, hesp, préparé, kipcurry en tonijnsla 

Minimum te bestellen per 20 stuks 
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Party-broodjes royal 

€1.60 p.st. 
Niet verkrijgbaar op 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 1/1 en 2/1 

 
Belegd met gerookte zalm, franse brie, toktok , tomaat-

mozzarella, kaas en ham 

Minimum te bestellen per 20 stuks 

 

Afternoontea   €21.50 pp 

Niet verkrijgbaar van 10/12/17 tot 10/1/2018 

 

Onze ‘afternoontea-formule’ bevat: 

 

Engelse sandwiches met: 

 Gerookte zalm -komkommer – dille 

 Stilton met perengelei 

 Eiersla met waterkers 

 Franse brie met dadels en honing 

 

Scones (2 stuks pp) met clotted cream en huisgemaakte 

aardbeienconfituur 

 

Quiche met frisse salade 

 

Tiramisu en chocolademousse 

   

Ontbijtmand   €14.95 pp 
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Niet verkrijgbaar van 10/12/17 tot 10/1/2018 

 

Fruitsap en verse fruitsalade 

Yoghurt, confituur, honing, boter 

Roerei, Gerookte zalm 

Franse brie en fijne charcuterie 

Broodjes, croissant en koffiekoek 

 

Flesje schuimwijn 20cl:   €3.50 

Fles cava 75cl:   €10.50 

 

Materiaal verhuur en extra services 

 
Desgewenst kunnen wij aan huis leveren. 
Minimum leveringskost komt op €20.00 + 

kilometervergoeding 

 
De bestelde gerechten kunnen indien gewenst 

opgewarmd voor u klaargezet worden. Voor deze service 

vragen wij een forfaitaire kost van €10.00 

 

 
Huur warmhoudschotels €10.00 
 Gelieve het materiaal afgewassen terug te brengen 
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Huur materiaal 

 
Voor het huren van materiaal kan u rechtstreeks contact 

opnemen met Schoeters Rental Services 03/830 23 79 

www.schoetersrental.be 

 

 

 

http://www.schoetersrental.be/

