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Voorstellen 2018
Receptie
8 - 10 hapjes pp

DRANKEN All-in formule
All-in formule 1

All-in formule 2

All-in formule 3

Cava of fruitsap of alcoholvrije cocktail

Cava of fruitsap of alcoholvrije cocktail

Cava,

Witte en rode huiswijn

Witte en rode huiswijn

cocktail

Water

Water

Witte en rode huiswijn

Koffie of thee met een koekje.

Frisdrank/ bieren

Water

(Stella/ Kriek/ Hoegaarden/ Leffe)

Frisdrank/ bieren

Koffie of thee met een koekje

(Stella/ Kriek/ Hoegaarden/ Leffe)

gin,

fruitsap

of

alcoholvrije

Koffie of thee met een koekje

Prijzen voor de dranken zijn op vraag verkrijgbaar, afhankelijk van locatie, aantal en duur.
Meer info gewenst? Info@schalienhuis.Be

Voor de hapjes kan u de keuze maken uit gerechtjes uit verschillende categoriën.
KOUDE HAPJES
Suggestie

Klassiek

Alledaags

Vis

Vis

Vis

Garnalencocktail/ avocado

Creuse (oester) N° 2

Wrap gerookte zalm

Tataki tonijn/ wasabi/ wakamé

Ceviche van zeebaars Oosterse wijze

Vlees

Vlees

Rosbief van hertenkalf

Gandaham met meloen

Carpaccio van ossenhaas met garnituur

Carpaccio runds met zongedroogde

Vegetarisch

Tartaar van gerijpt runds

tomaten, rucola, parmesan en

Rauwkost assortiment

pijnboompitten

Taco met guacomole

Vlees
Wrap met gandaham

Wrap met rucola en gerookte eendenborst
Handgesneden tartaar van runds
WARME HAPJES
Suggestie

Klassiek

Alledaags

Vis

Vis

Vis

Sint-jacobsvrucht met warme

Gebakken scampi met warme groentjes

Mini garnaalkroketje

groentjes en Pernodsaus

en currysaus

Mini quiche met zalm

Tonijn Japanse wijze

Gefruite scampi
Consommé van garnalen

Vlees

Vlees

Creuse (oester) N° 2 vers of

Mini worstenbroodje

Gerijpt runds met bearnaise

gegratineerd

Mini pizza met chorizo

Brugse, mosterdmayo

Vlees

Vegetarisch

Sandwiche Pulled Pork

Chilli con carne met taco en avocado

Mini kaaskroket

Tomatensoep met balletjes

Mini vegetarische pizza

Broodje hamburger met spek, Oude

(traag

gegaard

varkensvlees)

met

smokey barbecue saus

Consommé van bosduif

Durum Pulled lamb
(Turks deeg met traag gegaard lams)

Frit
Puntzakje verse friet

HUISBEREIDE DESSERTHAPJES
Suggestie

Klassiek

Moeulleux van chocolade

Profiterol crème patissier en chocolade ganache

Crème brûlée met rode vruchten

Huisbereid patisseriegebak naar keuze*

Mini beignet met hazelnoot

Huisbereid ijs naar keuze*
Huisbereide mousse naar keuze*
Vers fruit
Pannacotta smaak naar keuze*
*Onderstaande smaken zijn mogelijk
Vanille /passie/ framboos/ banaan/ chocolade/ mango/…

