COMMUNIEKAART 2022
VLEES -EN VISMENU AAN 48 €/pp
Frisse gazpacho in kopje
Geitenkaas met rode biet en paling
Gerookte eendenborst met mangochutney
Gemarineerde zalm met honingmosterdsausje en dille
Roastbeef / rucola / mierikswortelcrème
Vitello tonnato ( kalfsroti / tonijnsaus / kappertjes)
Gandaham / meloen
Zacht gekookte beenham
Rundscarpaccio / notendressing / Parmesanschilfers
Zalm Belle Vue
Tomaat / grijze garnalen
Zacht gerookte Noorse zalm / ui / peterselie / citroen
Venkelsalade / rozijnen / curry
Krieltjessalade (ei / spek / lenteui)
Pastasalade
Crème van geitenkaas / kaviaar aubergine / gemarineerde tomaatjes
Trio van sausjes
Vers gebakken broodjes (3/pp)

Ijslam in diverse smaken : vanille / chocolade / framboos / aardbei

ZUIDERSE MENU AAN 52 €/pp
Frisse gazpacho in kopje
Geitenkaas met rode biet en paling
Gerookte eendeborst met mangochutney
Gemarineerde zalm met honingmosterdsausje en dille
Rundscarpaccio / notendressing / Parmesanschilfers
Vitello tonnato (kalfsroti / tonijnsaus / kappertjes)
Gegrilde gamba’s ( 3/pp)
Mediteraanse tomatensalade / geroosterde paprikahummus / crostini
Tomaat-mozzarella met basilicum en olijfolie
Griekse quinoasalade / feta / komkommer
Salade gerookte makreel / ei / pancettacrunch / cocktaildressing
Italiaanse omelet met courgetten, raketsla en fijne kruiden
Parmaham met meloen
Zuiderse pastasalade
Coppa / rucola / Parmesan / olijfolie
Ciabatta’s (2/pp)
Ijslam in diverse smaken : vanille / chocolade / framboos / aardbei

KINDERMENU AAN 16,00 €/pp
Kinderhapjes ( 2 stuks)
Tomaatje gevuld met grijze garnalen
Parmaham met meloenbolletjes
Vers gebakken kippeboutjes
Frikandon
Hesperolletjes
Eitjes in muisvorm
Aardappelsalade
Tomaatjes
Gegarneerd met leuke kindergarnituurtjes
Mayonaise / cocktailsaus
Vers gebakken broodjes (2/pp)
Ijslam in diverse smaken: vanille / chocolade / framboos / 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, hapjes, gerechten en desserts zijn zeker ook verkrijgbaar.
In Aalst is er geen leveringskost, buiten Aalst komt dit op 1,35€/km.

