COMMUNIEKAART 2017
	
  

BUFFET AAN 44€/pp
	
  

Frisse gazpacho in kopje
Glaasje met bloemkoolparfait en coulis van waterkers
Canneloni met rundsvlees, Parmesan en rucola
Gemarineerde zalm met honingmosterdsausje en dille
Fijngesneden roastbeefplakjes met mierikswortelcrème
Vitello tonato
Gandaham met meloen
Zacht gekookte beenham
Carpaccio van rund met notendressing en Parmesanschilfers en gegarneerd met rucola
Cocktail van rivierkreeftjes en zalm met kruidendressing
Halve gepelde tomaat, weelderig gevuld met grijze Noordzeegarnalen
Zacht gerookte Noorse zalm met zijn garnituur
Salade van avocado met roze garnalen
-

Aardappelsalade met bieslook, pastasalade, tomaatjes, trio van sausjes en
vers gebakken broodjes
-

Ijslam in diverse smaken :vanille-chocolade-framboos-mokka-aardbei
-----------------------------------------------

ZUIDERS BUFFET AAN 45€/pp
	
  

Frisse gazpacho in kopje
Glaasje met bloemkoolparfait en coulis van waterkers
Canneloni met rundsvlees, Parmesan en rucola
Gemarineerde zalm met honingmosterdsausje en dille
Carpaccio van rund met notendressing en Parmesanschilfers en gegarneerd met
rucola
Vitello tonnato
(kalfsroti met tonijnsaus)
Geroosterde sardientjes
Gegrilde gamba’s ( 2/pp)
Tomaat-mozzarella met basilicum en olijfolie
Griekse quinoasalade
Couscous met chorizo en zongedroogde tomaten
Italiaanse omelet met courgetten, raketsla en fijne kruiden
Parmaham met meloen
Pastasalade met kip, rozijntjes, nootjes, granaatappel, …
Rucolasalade met Parmesan en coppa
Ciabatta’s (2/pp)
-

Ijslam in diverse smaken : vanille-chocolade-framboos-mokka-aardbei
-----------------------------------------------

	
  

KINDERBUFFET AAN 14,50€/pp
	
  

Kinderhapjes ( 2 stuks)
Paddestoeltomaatje gevuld met grijze garnalen
Parmaham met meloenschijfjes
Vers gebakken kippeboutjes
Mickey-mouse worstje
Hesperolletjes met asperges
Eitjes in muisvorm
Gegarneerd met leuke kindergarnituurtjes, meloenbolletjes en vergezeld van
aardappelsalade, tomaatjes, mayonaise en cocktailsaus en
vers gebakken broodjes
Ijslam in diverse smaken : vanille-chocolade-framboos-mokka-aardbei

Onze buffetten zijn verkrijgbaar vanaf 6 personen, aarzel niet
ons te contacteren bij verdere vragen of eventuele gewenste
wijzigingen onderling in deze buffetten.
Onze andere buffetten en gerechten zijn zeker ook
verkrijgbaar.
In Aalst is er geen leveringskost, buiten Aalst komt dit op
1,09€/km.

COCHEZ traiteur

Vrijheidstraat 17 – 9300 AALST
053
82 89 06 cochez.traiteur@skynet.be

	
  

