
                                              

 

 

Receptieformules (vanaf 30 pers.) 

Wij serveren gedurende 1 à 2 uur hapjes en drank. 

Prosecco, wijn (rood, rosé, wit), fruitsap, frisdranken en pilsbier van ’t vat 

Per formule voorzien wij een assortiment hapjes in rondgaande bediening. 

Je kan kiezen uit onderstaande lijst. 

Drankenformule 1 uur 

€ 14 (volwassene) 

€ 8,5 (kids jonger dan 12 jaar)  

Drankenformule 2 uur 

€ 20 (volwassene) 

€ 11,50 (kids jonger dan 12 jaar) 

Extra uur drankenformule (zonder prosecco) 

€ 7,50 

 

Prikhapjes voor op hoge tafels 

Nootjes, chips, kaasblokjes en salamiblokjes 

€ 5,5 p.p. 

 

Borrelhapjes ‘basic’ 6 stuks  

Mini-loempia, bitterbal, kipnuggets, mini-curryworst, …  

€ 5,00 p.p. 

 

Borrelhapjes ‘luxe’ 6 stuks  

kaasballetje, garnaalballetje, scampi, calamares, …  

€ 7,00 p.p. 

 

Ovenhapjes (amuse-bouches)  6 stuks  

worstenbroodje, kaas/ham, bolognaise, zalm, …  

€ 8,00 p.p. 

 

 

 

 



 

Assortiment hapjes ‘basic’ 

2 hapjes: € 5,95 p.p. 

4 hapjes: € 11,95 p.p. 

6 hapjes: € 16,95 p.p. 

8 hapjes: € 21,95 p.p. 

* Lepelhapje avocado met grijze garnaal en doperwtcress 
* Soepje van knolselder met gerookte kip 
* Glaasje met salade van tomaat, avocado, amandel, mozzarella en krokante basilicum 
* Ovenhapje met kabeljauw en witte wijn 
* Ovenhapje met grijze garnaal en bisque 

* Ovenhapje met kip en bruine Leffe. 

* Ovenhapje met vegetarische ratatouille en Parmezaanse kaas 

* Ovenhapje met stoofpotje van lamsvlees 

* Gekonfijte zalm met een crème van broccoli-gember en roze peper 

* Thaise kippensoep 

* Hummus met gemarineerd varkensgebraad, limoen en sesam 

* Mini-worstenbroodje 

* Mini-kaaskroketje 

* Mini-garnaalkroketje 

* Calamares met remouladesaus 

* Kalfsvlees ‘kort gegrild’ met pickles, broodkrokant en bieslook 

* Brugse blomme kaas met pompoen en soja karamel (veggie) 

* Gemarineerde zalm met gin, avocado en roze peper 

* Pekelharing uit Antwerpen met pastinaak en zure ui 

* Hummus met tartaar van venkel en krokant van schorseneer (veggie) 

* Makreel met zoete aardappel en radijs 

* Wortel-kokossoepje met kip 

* Eendenborst, raz-el-hanout en hummus 

* Gekonfijt rundsvlees met sjalot en Griekse yoghurt 

* Mozzarella met Iberico ham en een tapenade van paprika 

* Soepje van asperges met grijze garnaal 

 

Assortiment hapjes ‘luxe’ 

2 hapjes: € 7,20 p.p. 

4 hapjes: € 14,50 p.p. 

6 hapjes: € 21,70 p.p. 

8 hapjes: € 28,95 p.p. 

* Tartaar van zalm met dille en sjalot, avocado en broodkrokant 
* Carpaccio van kalfsvlees met een tapenade van artisjok, tomaat, notensla en Parmezaanse kaas 
* Krokante mossel met een mosterd-dip en tartaar van fijne groentjes (enkel tijdens het seizoen) 
* Glaasje met tartaar van venkel en citroen, gerookte paling en Griekse yoghurt met notenolie 
* Glaasje met tartaar van rundsvlees, Griekse yoghurt met limoen en olijfolie croutons 
* Tempura van scampi met Thaise dipsaus en tartaar van venkel 
* Velouté van bloemkool met hazelnootolie en gerookte paling 
* Zeebaars met Iberico ham, bergamot en avocado 
* Gerookte ganzenlever met compote van groene tomaat en broodkrokant 
* Huisgemaakte sushi met zalm en avocado en garnituren 
* Assortiment Dim sum 
* Spiesje van scampi met limoen en koriander 
* Feuillete Provençale (warm) 
* Sot l’y laisse ‘gelakt’ met een crumble van hazelnoot en hangop 
* Grijze garnaal met primeur bloemkool in 2 bereidingen 
* Carpaccio van Sint-Jakobsvruchten met limoen, sesam en wakame 
* Diverse hartige hoorntjes gevuld met verscheidene mousses 

 



 

Desserthapjes 

Prijs per hapje: € 3,50 
 

* Lollypop van chocolade-tonkaboon met framboos 
* Mini-crème brûlée met speculaas 
* Panna cotta met kokos, rum en een coulis van mango 
* Panna cotta (vanille) met een compote van rabarber 
* Aardbeien met mascarpone en balsamico 
* Moscatel yoghurt met bosvruchten en crumble 
* Panna cotta van cuberdon met coulis van framboos. 

 

Desserten buffet  

Prijs per persoon: € 16,50 
 

* Uitgebreid dessertenbuffet o.a. met mini-varianten van tompoes, eclair, moelleux van chocolade 
* Chocolademousse, bavarois van chocolade, bavarois van passievruchten 
* Appeltaartje, rijstpap, tiramisu, appelstrüdel 

 
 

Midnight Snack 

Prijs per hapje p.p.: € 5,00 
 

* Tomatenroomsoep met brood en boter. 
* Kippenroomsoep met brood en boter. 
* Pakje Belgische friet met saus naar keuze. 

 * Mini-sandwiches met kaas/ham/préparé  (2 stuks). 
 

 
 
 

Het assortiment hapjes basic – luxe en desserthapjes wordt voorzien door onze huistraiteur Papillot Cateringservice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbatingszetel: Doornstraat 65B – 2650 Edegem – 03 828 92 25 

Maatschappelijke zetel: Sportaria cvba – Bindstraat 20 – 2600 Berchem 

BTW BE0655.729.007   -   IBAN BE66 0017 8731 6643 


