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EETWINKEL L'APÉTIT

BUFFETTEN
VOOR GROEPEN VANAF 10 PERSONEN

Informeer steeds vrijblijvend:
eetwinkel@lapetit.be
03 789 21 41
www.lapetit.be

VRAAG GRATIS EN VRIJBLIJVEND UW PERSOONLIJK VOORSTEL OP MAAT

BUFFETTEN
VOOR GROEPEN VANAF 10 PERSONEN

Bedankt voor uw interesse in Eetwinkel l'Apétit
Graag stellen wij onze volledige prijslijst voor, geldig vanaf 10 personen.
Andere bereidingen en/of suggesties/aanpassingen kunnen steeds besproken
worden.
Deze lijst is NIET geldig tijdens de eindejaarperiode (20 december tot 5 januari)
Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en kunt u gebruiken ter indicatie.
Afhankelijk van het marktaanbod en eventuele veranderingen bij de aankoop van
onze producten, kunnen wij de prijs van onze gerechten steeds aanpassen.
Voor grotere groepen voorzien wij bovenop de richtprijzen extra korting.
Kinderen tot 10 jaar rekenen wij steeds als: 2 kinderen = 1 volwassene.

Vraag gratis en vrijblijvend uw persoonlijk voorstel op maat.
Wij vragen minstens 3 dagen op voorhand te reserveren
zodat wij alles tijdig kunnen voorzien.
Pas na bevestiging van de offerte is de bestelling definitief volgens de vooropgestelde prijzen en
richtlijnen. Wij hanteren vervolgens onze standaard verkoopsvoorwaarden.
Standaard voorzien wij alles afgedekt en professioneel verpakt als take-away,
zodat u nadien niets meer hoeft terug te brengen.
Levering:
Gekoeld leveren, uur naar keuze per adres/rit (binnen de regio) € 10,00
Warme gerechten opgewarmd leveren: + € 5,00 per type gerecht
Gedresseerd op borden & porselein:
Huur materiaal: in overleg en op aanvraag, standaard: € 2,00 per persoon
+ Incl. afwas: € 1,50 per persoon.
+ waarborg van € 10,00 per persoon.
De waarborg wordt na 30 dagen ingehouden indien de gebruikte schotels niet werden teruggebracht.

KWALITEIT STAAT VOOROP!

YOU DON'T NEED A SILVER FORK TO EAT GOOD FOOD.

Ontdek de voorgestelde formules door onze chef.
Graag bieden wij u onze expertise om u te begeleiden
met uw keuze(s) zodat u zorgeloos van uw feest kan
genieten, samen met uw gezelschap.
Alle informatie is steeds gratis en vrijblijvend.

eetwinkel@lapetit.be
03 789 21 41
www.lapetit.be

€ 21,50 per persoon

Eventueel aan te vullen (zie extra aanvullingen)
Serranoham met meloen

www.lapetit.be

KOUD BUFFET A
Gerookte zalm met garnituur
Kippenboutjes
Perzik met tonijn
Gemengde salade
Wortel, tomaat, komkommer
Gevulde eitjes
Koude pastasalade (met kip of tonijn + € 0,50)
Aardappelsalade
Assortiment sausjes

03 789 21 41

1⁄2 Stokbrood met boter

KOUD BUFFET B

€ 24,50 per persoon

Eventueel aan te vullen (zie extra aanvullingen)
Carpaccio van rund
Schotel gerookte vissoorten met garnituur
Tomaat garnaal
Tomaat – mozzarella
Perzik met tonijn
Kippenboutjes
Gemengde salade
Wortel, tomaat, komkommer
Gevulde eitjes
Koude pastasalade (met kip of tonijn + € 0,50)
Aardappelsalade
Assortiment sausjes
1⁄2 Stokbrood met boter

eetwinkel@lapetit.be

Serranoham met meloen

Eventueel aan te vullen (zie extra aanvullingen)

€ 27,00 per persoon

Schotel gemengde vleessoorten
Frikandon met krieken

www.lapetit.be

KOUD BUFFET C
Zalmzijde “Belle vue” (gepocheerde verse zalm)
Halve perzik met tonijn
Gemengde salade
Wortel, tomaat, komkommer
Gevulde eitjes
Koude pastasalade met kip of tonijn
Aardappelsalade
Koolsalade
Assortiment sausjes

LUXE VIP KOUD BUFFET
Eventueel aan te vullen (zie extra' aanvullingen)

03 789 21 41

1⁄2 stokbrood met boter

€ 59,50 per persoon

Verse rundstartaar
Schotel gemengde vleessoorten
Serranoham met meloen
Frikandon met krieken
Aspergerolletjes met hesp
Pastasalade met kip
Pastasalade met tonijn
1⁄2 Kreeft “Belle vue”
Oester
Assortiment gerookte vis
Halve perzik met tonijn
Assortiment kazen
Marrokaanse parelcouscoussalade
Gemengde salade
Wortel, tomaat, komkommer
Gevulde eitjes
Aardappelsalade
Koolsalade
Assortiment sausjes
Tafelbroodjes en stokbrood met boter

eetwinkel@lapetit.be

Zalmzijde “Belle vue” (gepocheerde verse zalm)

www.lapetit.be

WARM BUFFET
Eventueel aan te vullen (zie extra aanvullingen)

Vis
Papillot van dagverse vis met fijne groentjes
Scampi l’Apétit getomateerd roomsausje – fijne groentjes
Scampibereiding: curry, lookroom, Diabolique (pikant),...
Vispannetje Béchamel – groentengarnituur
Vispannetje met kreeftensaus (+ 1,50)
Zalmfilet – botersausje – fijne groentegarnituur
Tongrolletjes – wittewijnsaus – prei

03 789 21 41

Gebakken kabeljauw – groentengarnituur – roomsausje

Vlees
Vol-au-vent l’Apétit en salade assortiment
Stoofpotje rund l’Apétit en salade assortiment
Varkenshaasje champigonroomsaus en salade assortiment
Kip op provençaalse wijze & ratatouille
Kalkoenstoofpotje op zuiders wijze met verschillende groenten in tomatensausje

De warme buffetgerechten zijn vergezeld van:
- 3 tafelbroodjes of 1⁄2 stokbrood

Prijs buffet, 3 soorten:

€ 21,00

Buffet, 4 soorten:

+ € 4,50

Buffet, 5 soorten:

+ € 7,50

Eventuele aanvullingen: zie aparte lijst
Vraag naar onze suggestie wijnen

eetwinkel@lapetit.be

- aardappelpuree, -gratin, verse frietjes of kroketjes naar keuze

www.lapetit.be

PASTA BUFFET
Eventueel aan te vullen (zie extra aanvullingen)

Aanbod Pastagerechten
Lasagna Bolognaise
Macaroni met ham en kaassaus
Spaghetti/Penne Bolognaise
Tortellini ricotta
Penne all’arrabiata (pikant)
Pasta Pesto
Tagliatelle met prei, roomsaus en gerookte zalm

03 789 21 41

Linguine met scampi en schaaldierensaus
Pasta scampi curry
Pasta Pesto met kip
Tagliatelle met kip, champignon en roomsausje

De pastagerechten zijn vergezeld van:
- Parmezaan/Emmentaler
- 3 tafelbroodjes of 1⁄2 stokbrood p.p.

€ 19,00

Buffet, 4 soorten:

+ € 3,50

Buffet, 5 soorten:

+ € 6,00

Eventuele aanvullingen: zie aparte lijst
Vraag naar onze suggestie wijnen

eetwinkel@lapetit.be

Prijs buffet, 3 soorten:

BUFFETMENU VLEES
eetwinkel@lapetit.be

Alles hieronder is inbegrepen

€ 27,50 per persoon

Koud
Carpaccio van rund
Parmaham met meloen
Krieken met fricandon
Koude pastasalade met kip
Gevulde eitjes
Aardappelsalade
Koolsalade
Assortiment salade
(sla, tomaat, komkommer, wortel)
Assortiment sausjes
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(mayonaise, ketchup, cocktail, tartaar)

Warm
Kip op Provençaalse wijze & ratatouille
Varkenshaasje met warme groentengarnituur en champignonroomsaus
Stoofpotje van rund

www.lapetit.be

Aardappelpuree & verse frietjes of kroketjes
Incl. stokbrood & boter

Eventuele aanvullingen: zie aparte lijst
Vraag naar onze suggestie wijnen

BUFFETMENU VIS
eetwinkel@lapetit.be

Alles hieronder is inbegrepen

€ 31,50 per persoon

Koud
Zalmzijde “Belle vue” (gepocheerde verse zalm)
Gerookte vis (heilbot, zalm, makreel, forel)
Tomaat – garnaal
Perzik met tonijn
Koude pastasalade met tonijn
Gevulde eitjes
Aardappelsalade
Koolsalade
Assortiment salade
(sla, tomaat, komkommer, wortel)
Assortiment sausjes
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(mayonaise, ketchup, cocktail, tartaar)

Warm
Papillot van dagverse vis met fijne groentjes
Tongrolletjes in witte wijnsaus
Scampi l’Apétit met groentenbrunoise
Aardappelpuree & verse frietjes of kroketjes

www.lapetit.be

Aardappelpuree & verse frietjes of kroketjes
Incl. stokbrood & boter

Eventuele aanvullingen: zie aparte lijst
Vraag naar onze suggestie wijnen

BUFFETMENU L'APÉTIT
3 - gangen menu

eetwinkel@lapetit.be

Koud
Tomaat – mozzarella
Carpaccio van rund
Serranoham met meloen
Gerookte vissoorten met garnituur
Koude pastasalade met kip of tonijn naar keuze
Aardappelsalade
Koolsalade
Gevulde eitjes
Assortiment salade (sla, tomaat, komkommer, wortel)
Assortiment sausjes
Assortiment mini broodjes & boter

03 789 21 41

Warme keuzegerechten:
Papillot van dagverse vis met fijne groentjes
Scampi l’Apétit getomateerd roomsausje – fijne groentjes
Vol-au-vent l’Apétit
Stoofpotje rund l’Apétit
Varkenshaasje champigonroomsaus en salade assortiment
Kalkoenstoofpotje op Zuiders wijze met verschillende groenten in tomatensausje
Aardappelpuree, verse frietjes of kroketjes naar keuze
Aardappelpuree & verse frietjes of kroketjes
Incl. stokbrood & boter
warme groentengarnituur (+ € 1,50pp)
Zoet

www.lapetit.be

Trio van huisgemaakte desserts
Panna cotta – chocolademousse – rijstpap

Prijs buffet met 3 soorten warme gerechten:

€ 37,00

Prijs buffet met 4 soorten warme gerechten:

+ € 2,50

Prijs buffet met 5 soorten warme gerechten:

+ € 4,50

Eventuele aanvullingen: zie aparte lijst
Vraag naar onze suggestie wijnen

Eventuele aanvullingen koud (min. 10 personen)

(prijs per persoon)
€ 5,00

Carpaccio van rund pesto – rucola – Parmezaan – zongedroogde tomaat - pijnboompitten

€ 4,50

Serranoham met meloen Cavaillon & Galia meloen – gedroogde Serranoham

€ 4,50

Rosbief traag gegaard en dun versneden

€ 4,00

Portie gemengde vleessoorten (vb: gedroogde ham, kipfilet, rosbief, worst, gekookte ham,..)

€ 4,00

Varkensgebraadje traag gegaard en dun versneden

€ 3,50

Frikandon met krieken huisgemaakt gehaktbrood met zoet kriekensausje

€ 2,50

Aspergerolletjes met hesp

€ 2,00

Pastasalade met kip – ajuin – curry mayonaise – tuinkruiden

€ 2,00

Pastasalade met hesp ajuin – mayonaise – tuinkruiden

€ 2,00

Gemarineerd kippenboutjes (2 stuks)

€ 1,50

Zalmzijde “Belle vue” (gepocheerde verse zalm)

€ 5,00

Tomaat garnaal (klein of groot, opgemaakt met huisgemaakte cocktailsaus)

4,50 / € 6,50
€ 4,50

Assortiment gerookte zalm

€ 4,00

Halve perzik met tonijn

€ 2,00

Pasta met grijze garnalen ajuin – cocktailmayonaise – tuinkruiden

€ 2,00

Pasta tonijn ajuin – cocktailmayonaise – tuinkruiden

€ 2,00

Mousse van zalm

€ 2,00

Oesters (per dozijn)

(dagprijs)

1⁄2 Kreeft “Belle vue”

(dagprijs)

Assortiment kazen (minimum 4 soorten)

€ 4,50

Marrokaanse parelcouscous salade met paprika, ajuin, tomaat, kruiden, ..

€ 2,50

Tomaat mozzarella

€ 2,50

Aardappelsalade (klassieke wijze, mayonaise, peterselie, ui, kruiding)

€ 1,50

Coleslaw (witte kool, wortel, ajuin met mayonaisedressing)

€ 1,00

Wortelsalade

€ 1,00

Knolseldersalade

€ 1,00

Boontjes

€ 1,00

Gevulde halve eitjes

€ 0,60

Witlofsalade klassieker van de chef

€ 1,50

Saladebuffetje (sla, tomaat, komkommer, wortel & ajuin)

€ 2,50

Gemengde warme groentjes volgens het seizoen

€ 3,00

3 minibroodjes met boter

€ 1,50

Stokbrood

€ 2,00

Extra sausjes (mayonnaise, ketchup, cocktail & tartaar)

€ 2,00

eetwinkel@lapetit.be

Assortiment gerookte vis (seizoensgebonden, zalm, grijze garnalen, forel, heilbot, makreel,..)

03 789 21 41

Verse rundstartaar handgesneden, afgekruid en op smaak gebracht

www.lapetit.be

EXTRA AANVULLINGEN

Soepen

(prijs per liter)

Gemiddeld 2 – 3 personen per liter
Groentesoep van de dag

€ 4,00

Tomatensoep met balletjes

€ 6,00

Kippensoep met garnituur

€ 6,00

Vissoep

€ 7,50

Kreeftensoep met garnituur

€ 9,50
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EXTRA AANVULLINGEN

andere soepen op aanvraag
(prijs per persoon)

Verse aardappelkroketjes

€ 1,50

Verse voorgebakken frietjes

€ 2,50

Verse aardappelpuree

€ 2,50

Verse aardappelgratin

€ 2,50

Verse aardappel duchesses

€ 2,50

Sauzen

(prijs per liter)

Peperroomsaus

€ 8,00

Champignonroomsaus

€ 8,00

Currysaus

€ 8,00
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Extra aanvullingen

Vraag ons gerust naar andere suggesties of mogelijkheden.

eetwinkel@lapetit.be

Informeer steeds vrijblijvend:
eetwinkel@lapetit.be
03 789 21 41
www.lapetit.be

