
          LA CUCINA 
 

Hapjes 

Glaasje met zuiderse garnaalsalade     € 1,75 

Glaasje met witloofsalade, gerookte zalm en appel   € 1,75 

Glaasje met scampi en appel in currysausje    € 2,25 

Glaasje carpaccio met parmezaan, rucola en balsamico             € 2,00 

Glaasje vitello tonnato met rucola en appelkapper   € 2,00 

Mini Italiaanse gehaktballetjes ( per 12)     € 9,00 

Broodpuntje gerookte zalm – rucola – kruidenkaas ( per 4 )  € 6,00 

Broodpuntje Parmaham -  rucola – kruidenkaas ( per 4 )  € 6,00  

 

Verrassingsbrood 

Een heerlijke mix van kleine belegde broodjes bestaande uit 5 soorten brood en 10 soorten 

beleg. 

Standaard verrassingsbrood : 5 broodjes p.p.    € 10,50 

Gerookte zalm – parmaham Brie – salami – zuiders – Grieks – kipfilet – tonijn & 

krabsalade 

Luxe verrassingsbrood : 5 broodjes p.p.     €12,50 

Gerookte zalm – parmaham – Brie – rundcarpaccio – geitenkaas – scampi – grijze 

garnaal – Grieks – zuiders 

Vanaf 8 personen wordt dit gepresenteerd in een groot brood en is dit inbegrepen in de 

prijs  

 

 



Babyborrel  - koffietafel  ( vanaf 15 personen) 

Standaard formule     € 12,50 p.p. 

Verrassingsbrood  - belegde sandwich – assortiment cake – assortiment van diverse 

taarten ( abrikozen, kersen, appel en tiramisutaart) 

 

Luxe formule      € 15,00 p.p. 

Verrassingsbrood -  Zweeds broodpuntje – assortiment van quiches – assortiment cake  

Assortiment van diverse taarten 

Aanvullende supplementen : 

Soep naar keuze     € 2,00 p.p. 

Dessertglaasjes : mix van chocolademousse – tiramisu panna cotta     € 3,00 p.p. 

Amuse glaasjes : zie rubriek hapjes 

 

Brunch 

Brunch 1     € 18,00 p.p.   mogelijk vanaf 8 personen 

Tomatensoep of soep naar keuze – verrassingsbrood – quiche met zalm & broccoli 

Quiche met ham &prei – kaas / charcuteriebuffet met fruit & noten 

Assortiment van mini broodjes & zwart brood 

Brunch 2     € 26,00 p.p.  mogelijk vanaf 12 personen 

Tomatensoep of soep naar keuze – verrassingsbrood – carpaccio met Parmezaan en 

rucola – kaas en charcuteriebuffet met vers fruit – assortiment van mini broodjes - 

Tongrolletjes op Oostendse wijze of Pasta met scampi in mascarponesaus – 

Varkenshaasje met champignon- of pepersaus of cannelloni gevuld met gehakt in 

Bolognaisesaus 

 

Koude voorgerechten 



Carpaccio van rund met Parmezaan ,rucola en balsamico   € 8,00 

Vitello tonnato met appelkappers en rucola     € 9,00 

Ceasar salad met scampi        € 9,00 

Salde Caprese met mozzarella en basilicumdressing    € 7,00 

Italiaanse ham met meloenballetjes en Porto     € 8,00 

 

Soepen 

Italiaanse tomatensoep met mozzarellaballetjes               € 7,00/liter 

Broccoli-, bloemkool-, tomaten-, asperge-, courgettesoep             € 6,00/liter 

Champignonsoep op zijn zuiders  met tartufata               € 10,00/liter 

 

Warme voorgerechten 

Scampi alla diavola         € 9,00 

Scampi op zijn Grieks (tomatensaus en feta)     € 11,00 

Mini broodjes mix 4 stuks        € 2,00 

Visgerechten  

Schartongrolletjes op Oostendse wijze      € 17,00 

Kabeljauwhaasje met zachte kreeftensaus en grijze garnaal   € 20,00 

Zeebaars met een salsa van tomaat, kappertjes en lente-ui   € 21,00 

Zalm in spekjasje ,zachte mosterdsaus en groene groentjes   € 19,00 

Op vel gebakken zalm met zachte dillesaus      € 18,50 

 

Vleesgerechten 

Kipfilet in een getomateerd sausje met olijven en spaghetti aglio & olio € 16,00 



Gevulde kipfilet  met parmaham –zongedroogd tomaat – mozzarella            € 17,50 

Kipfilet met marsala roomsaus en champignons               €17,00 

Varkenshaasje met mosterd-/ peper- of champignonsaus   € 17,00 

Ossobuco alla Milanese met tagliatelle aglio & olio    € 19,50 

Lamskroon gegaard onder kruidenkorst      € 22,00 

 

Bij de hoofdgerechten zijn groenten en aardappelgerecht of pasta inbegrepen. 

 

Pastabuffet 

Vraag naar onze aparte lijst van pastabuffetten 

 

Nagerechten 

Chocolade mousse          € 3,00 

Panna cotta met een coulis van rode vruchten     € 3,25 

Dessert buffet  6 soorten         € 8,00  

 

Algemene voorwaarden 

Al onze prijzen zijn per persoon , inclusief 6% btw en zijn exclusief bediening. 

Bij bestellingen vragen wij een voorschot van 50 %. 

Alle gerechten worden koud meegegeven in wegwerpverpakking. 

Al onze gerechten worden vers en met de meeste zorg bereidt. 

Ook kunnen we aangepaste offertes maken volgens uw eigen voorstel. 


