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APERITIEFHAPJES
Sint-Jacobsnootjes

4,20 €/stuk

Scampi diablo

4,20 €/stuk

Lamsballetjes

4,20 €/stuk

VOORGERECHTEN

Pannetje scampi,
rijst en groenten
7,90 €/stuk

Sint-Jacobspannetje
9,00 €/stuk

OOK WARME GERECHTEN TE VERKRIJGEN
Vol-au-vent
Tong Madeira
Stoofpotje met everzwijn
Varkenshaasje op Ardeense wijze
BUFFETTEN
Koud buffet vis:
gerookte zalm, heilbot, gerookte forelfilet,
tomaat-garnaal, perzik gevuld met tonijn,
hamrolletjes met asperges, ei gevuld,
aardappelsla, pasta en slamix
+ mini broodjes apart te verkrijgen aan 0,45 €/stuk

Koud buffet vlees:
rosbief, varkensgebraad, gebraden kipfilet,
tomaat-garnaal, gandaham met meloen,
hamrolletjes met asperges, ei gevuld,
pasta, aardappelsla en slamix
+ mini broodjes apart te verkrijgen aan 0,45 €/stuk

21,95 €/pp

20,95 €/pp

Vispannetje
9,00 €/stuk

FONDUE SCHOTEL

Vleesschotel: kipfilet, rundsfilet, varkenshaasje, kalkoenfilet
en een assortiment van balletjes
Groenteschotel: aardappelsla, pasta, sla, tomaat,
komkommer, worteltjes en ei

12,00 €/pp
7,50 €/pp

GOURMET

Vleesschotel: saté, hamburger, chipolata, blinde vink,
kipfilet, varkenshaasje, rumsteak, schnitzel
12,00 €/pp
Groenteschotel: aardappelsla, pasta, sla, tomaat, komkommer,
worteltjes en ei
7,50 €/pp

KAASSCHOTEL
ruim assortiment

SAUZEN

ook bij alles sauzen te verkrijgen:
mayonaise, tartaar, look, cocktail, andalouse en BBQ

1,00 €/pp

GEBRADEN KIP
BELEGDE MINI BROODJES 						

DESSERTEN

Chocomousse
Chocomousse met avocaat
Chocoscarpone
Panna cotta met peer en speculoos
Panna cotta met bosvruchten
Tiramisu crumble met speculoos
Crème brûlée met chocomousse

1,20 €/stuk

3,60 €/pp

FEESTASSORTIMENT
Feestassortiment

Stam Classic Room:

biscuit, ananas, room,
ganache, meringe,
groene chocolade,
macarons

Stam Swarzwald:

choco-biscuit, krieken,
room, ganache,
meringe, rode
chocolade, macarons

4 personen

Bavarois van
framboos

op schotel afgewerkt

18.00 €
6 personen
21.00 €
8 personen
25.00 €

Bavarois
passievrucht

op schotel afgewerkt

6 personen
23.00 €
+ 2 € statie
6 personen
23.00 €
+ 2 € statie

12 personen

Stam Chocomousse:

Choco-biscuit, chocomousse, room, ganache,
meringe, caramelchocolade, macarons

43.00 €

Bavarois van
aardbei

op schotel afgewerkt

Stam Classic
Boterroom:

Diplomat:

biscuit, boterroom,
ganache, meringe,
speltkoekjes

4 personen

Stam Mokka:

6 personen

biscuit, chocolade,
mokkaboterroom,
ganache, meringe,
speltkoekjes

Stam Choco Marsepein:

biscuit, vanille- en
chocoladesaus, op
schotel

18.00 €
21.00 €
8 personen
25.00 €

St-Honoré:

bladerdeeg, biscuit,
roomsoezen, krieken,
op schotel

6 personen
23.00 €
+ 2 € statie
8 personen
29.00 €
+ 2 € statie
6 personen
23.00 €
+ 2 € statie

12 personen
43.00 €

Honing Javanais:
amandelbiscuit,
honing-boterroom
chocolade

biscuit, chocoladeboterroom, marsepein,
ganache, meringe,
speltkoekjes
Allergenen informatie: bevat gluten, lactose, ei, noten

Opgelet!
de bestellingen van de buffetten
ten laatste doorgeven op 15 december.
De bestellingen van de pattiserie
ten laatste doorgeven op 21 december.

6 personen
23.00 €

