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Eetclusief bvba

Ravenstraat 110 - 9255 Buggenhout
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Reservaties & informatie
052 37 65 60
info@eetclusief.be
Openingsuren kantoor
Maandag tot vrijdag : 9u00 – 13u00
Zaterdag en zondag is het kantoor gesloten
Afspraken : maandag & donderdag van 14u tot 20u (enkel na afspraak)
Adres
Ravenstraat 110 I 9255 Buggenhout
Voor dringende zaken
0476 38 09 13
Wim Vanden Borre, zaakvoerder
Social media
www.eetclusief.be
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DE FORMULES VAN EETCLUSIEF
VOOR AL JE FEESTEN EN EVENTS
RECEPTIES
TAPASSCHOTEL

STK014

ASSORTIMENT VOOR 10 PERSONEN
3 STUKS PER PERSOON

•
•
•
•
•
•

excl. BTW €
25.00

incl. 6 %
26.50

incl. 12 %
28.00

olijven
zongedroogde tomaten
chorizo
manchego
ansjovis
scampi met look en kruiden

BRUSCHETTASCHOTEL

STK012 - CAT100

ASSORTIMENT VOOR 10 PERSONEN
3 STUKS PER PERSOON

excl. BTW €
25.00

incl. 6 %
26.50

incl. 12 %
28.00

Geroosterde broodjes en gekruide focaccia broodjes die kunnen belegd worden met :
•
tonato tapanade (anjovis | tonijn | kappertjes)
•
champignons tapenade met look en truffel
•
wakame salade met komkommer en wasabi

COM004

WARME HAPJES
ASSORTIMENT
3 STUKS PER PERSOON

excl. BTW €
4.80 pp

incl. 6 %
5.10 pp

incl. 12 %
5.40 pp

Vanaf minimum afname voor 10 personen
Gebruiksklare friteuse moet door de locatie of de klant zelf voorzien worden.

OVEN

•
•
•

Quiche met courgette, geitenkaas en zongedroogde tomaat
Soufflé van gruyère kaas
Asian balletje met wasabi mayonaise

FRITUUR

•
•
•

Artisanale grijze garnaalkroketjes
Dim sum met wok groentjes
Risotto kroket met champignons
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BUFFETTEN
Voor maaltijden geldt het BTW tarief 6 % bij afhaling of levering
Voor maaltijden met bediening geldt het BTW tarief 12 %
Bediening vanaf minimum 40 volwassenen.
Kinderen tot 12 jaar : buffetten aan ½ prijs
Vanaf minimum 10 kinderen kan er een apart kinderbuffet gekozen worden.
Buffet 1 is enkel mogelijk voor afhaal of levering. Buffet 1 is onze succesformule voor communie- of lentefeesten.

BUFFET 1

COM001

KOUD BUFFET

excl. BTW €
28.90 pp

incl. 6 %
30.60 pp

incl. 12 %
NVT

KOUD BUFFET

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scampi bamboescheuten | Oosterse groentjes | lente uitjes | Hoisinsaus
Gravad lax zalm | dille | curry | venkel |appel
Noordzeebiscuit | mosselen | groene kruiden
Gerookte makreel | komkommer
Kort gegrilde rundsreepjes | look | Thaïse salade
Gegrilde kip | Griekse pasta | tuinbonen | maïs | paprika
Grega Breugelham | meloen
Gebakken zoete aardappel & krieltjes | gerookt spek | rozemarijn | tuinboontjes |
gedroogde tomaat | ajuin | nootjes
Koolsla met curry | rozijntjes
Penne met tomaat | basilicum

BROODMAND

•
•
•

Waldkorn
Moutbrood
Witbrood

SAUZEN
•
•
•

Kruidentartaar
Curry-dille
Zoet zuur Hoisin
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excl. BTW €
VOORGERECHT & HOOFDGERECHT IN WARM BUFFET 33.00 pp

BUFFET 2

incl. 6 %
35.00 pp

incl. 12 %
37.00 pp

VOORGERECHT BUFFET - kies 2 gerechten uit 

•
•
•
•
•

Heekfilet | romige witte wijnsaus | dragontoets | groene asperges | preipuree
Scampibrochette | kokos | citroengras | paprikasaus | linguini | wokgroenten
Cannelloni met ricotta kaas | champignons | Napolitaans saus | gedroogde tomaat
Zalmfilet gegrild |  béarnaise | groene tuinbonen | preipuree
Ravioli van kreeft | spinazie | asperge

HOOFDGERECHT BUFFET - kies 2 gerechten uit 

•
•
•
•
•
•

Graankip | boschampignons
Gepekeld varkensmedaillon Stroganoff
Kalfslende | zachte rode paprika
Tournedos | sucrine salade | stertomaat | peper- of choronsaus
Varkenswangen | porto-gembersaus
Simmental (dunne lende stuk) | sucrine salade | stertomaat | peper- of choronsaus
(+ 2.50 € pp)

ASSORTIMENT WARME GROENTEN

•
•
•
•

Bloemkool
Gele & oranje wortel
Romanesco
Champignons

AARDAPPELBEREIDNGEN - kies 1 gerecht uit 
•
gebakken aardappeltjes
•
gratin aardappelen

BUFFET KINDERFORMULE
VANAF 10 KINDEREN TOT 12 JAAR

excl. BTW €
10.50 pp

incl. 6 %
11.10 pp

incl. 12 %
11.80 pp

KINDERFORMULE - kies 1 gerecht uit 
•
•

Balletjes in tomatensaus met aardappelpuree
Kipfilet & appelmoes met aardappelpuree
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BARBECUE
De opgegeven prijzen van maaltijden zijn incl. BTW en pp (6% bij levering, 12% bij bediening).
De prijzen zijn exclusief de kost van de bakker / bediening, deze wordt berekend bij prijsopgave.
Bediening enkel mogelijk voor groepen vanaf minimum 40 volwassenen.
Kolen en BBQ stel zijn apart te huren.
Vanaf 5 kinderen kan er een kinder BBQ formule besteld worden (mits bestelling BBQ voor volwassenen).

BARBECUE VIS & VLEES
MET UITGEBREIDE SALAD BAR

excl. BTW €
25.00 pp

incl. 6 %
26.50 pp

incl. 12 %
28.00 pp

UITGEBREIDE SALAD BAR

•
•
•
•
•
•
•
•

Tomaat met jonge lente-uitjes
Koolsla met curry en rozijntjes
Wortel knolselder met graanmosterd & bladpeterselie
Pastasalade met Griekse yoghurt, rode paprika & munt
Rode biet en kool met appeltjes & sultan rozijnen
Griekse pasta met gebakken bloemkool, sojabonen, maïs, pompoenpitten, bieslook
Zoete aardappel en Charlotte aardappel met frivole twist
Boter- en tuinbonen, rode uitjes zoet zuur, gedroogde tomaat, look

WARME BEREIDING

•

Gepofte aardappel met kruidenboter

BROODMAND & VERSCHILLENDE HUISBEREIDE SAUZEN

•
•
•
•
•

Mayonaise
Kruidentartaar
Pikante barbecuesaus
Wame Pickle saus (blackwell)
Warme Champignonsaus

VIS - 1 STUK VAN 90 GR PER PERSOON
•
Scampi brochette
VLEESASSORTIMENT - 4 STUKS VAN 80 GR PER PERSOON
•
Kipfilet met Hoisin-marinade
•
Barbecue worst met kruiden
•
Gemarineerd spek
•
Gepekeld melkzwijnrib
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BARBECUE VIS & VLEES
MET UITGEBREIDE SALAD BAR
VERVOLG

UPGRADE OPTIE VLEES, TER VERVANGING VAN BARBECUEWORST 
excl. BTW €
4.00 pp

incl. 6 %
4.25 pp

incl. 12 %
4.50 pp

5.00 pp
5.00 pp

5.30 pp
5.30 pp

5.60 pp
5.60 pp

5.00 pp

5.30 pp

5.60 pp

5.00 pp

5.30 pp

5.60 pp

excl. BTW €
10.50 pp

incl. 6 %
11.10 pp

incl. 12 %
11.80 pp

• Tournedos [100 gr pp]
op z’n geheel gebakken met kruiden boter
• Simmental [dunne lende]  béarnaise
• Limousin T-bone steak béarnaise
• Papillot van schartong wijting mossel
prei en courgette
• Makreel met gedroogde look
tomatensalsa

BARBECUE KINDERFORMULE
VANAF 10 KINDEREN TOT 12 JAAR

KINDERFORMULE
•
•
•

Hamburger met ketchup en mayonaise
Gebakken kipfilet & appelmoes
Voorgegaarde frietjes / gebakken aardappelen (friteuse zelf te voorzien)
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MENU’S
Onze menu’s kunnen aangepast en besproken worden met de chef.
Wij houden bij de samenstelling van de menu’s altijd rekening met de smaakvolle seizoenproducten.
Wij geven enkele voorbeeldmenu’s die kunnen variëren volgens het seizoen.
Vanaf min. 25 personen op aanvraag, enkel afhaal of levering.

VOORBEELD MENU

excl. BTW €
44.00 pp

incl. 6 %
46.60 pp

incl. 12 %
49.30 pp

Vlaswijting - kreeftensausje- zeekraal- curryschuim
…….
Cappuccino van waterkers - crumble van bacon - julienne van ossetong
…….
Gepekelde brasvarmedaillon - pinot noir - aardappelgebakje
…….
Zanddeeg - appeltjes - steranaijs - panna

VOORBEELD LUXE MENU

excl. BTW €
52.50 pp

incl. 6 %
55.70 pp

incl. 12 %
58.80 pp

Seizoens-amuse
…….
Ravioli van kreeft - bouillon – peterseliewortel - gegrilde groene asperge
…….
Geroosterde zeebarbeel - parelcouscous met groentjes - zoete puntpaprika
…….
Traag gegaarde kalfslende - licht romig portosausje - oesterzwammen
…….
Amandelbodem - cheesecake - rode vruchten - citroenmeringue

VOORBEELDEN ANDERE SEIZOENSGEBONDEN GERECHTEN ZIE VERDER
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BUFFET DELUXE
Bij onze Deluxe buffetten kies je voor de formule met 1 voorgerecht of voor de formule met 2 voorgerechten, die
geserveerd worden aan tafel.
Wij houden bij de samenstelling van het Deluxe buffet rekening met de smaakvolle seizoenproducten.
Vanaf min. 25 personen op aanvraag, enkel afhaal of levering.
Wij geven enkele voorbeelden. De Deluxebuffetten kunnen variëren volgens het seizoen.

BUFFET DELUXE MET 1 VOORGERECHT

excl. BTW €
39.40 pp

incl. 6 %
41.80 pp

incl. 12 %
44.10 pp

VOORGERECHT - kies 1 vis- of 1 vleesgerecht 
VIS ALS VOORGERECHT aan tafel, seizoensgebonden

• Gerookte paling met zijn structuren  met curry en appeltjes
• Tartaar van Sint Jacobsnoot & gerookte zalm met dressing
van mierikswortel, rode ajuin
• Terrine van kreeft en Noordzeevis, waterkers, mossel & cress

VLEES ALS VOORGERECHT aan tafel, seizoensgebonden

• Wit-Blauw op “de kapblok “ met pesto en Parmezaanse kaas crumble van ajuin kappertjes
• Vitello Tonato met ansjovis, tonijnmousse
• Gerookte parelhoen met structuren van rode biet

BUFFET - vanaf 40 personen kies 3 stuks 
BUFFET MET VISGERECHTEN

•
•
•
•
•
•

Bouillabaisse van Noordzeetong, garnaal, zeebaars en mosselen
Gegrilde & gemarineerde zalmfilet ‘Gravad lax‘ met graanmosterdsaus en preipuree
Kabeljauwhaasje omwikkeld met Gandaham met boter-sjalotsaus en broccolipuree
Gegrilde zeebaars met courgette en gedroogde tomaten, coulis van tomaat basilicum
Pladijshaasje met kruidenboter, groene tuinbonen en een boter-sjalot saus
Scampibrochette met Oosterse paprikasaus en limoenblaadjes

BUFFET MET VLEESGERECHTEN

•
•
•
•
•

Varkenshaasje Duroc D’olives met Dijon mosterdsaus
Belgisch wit blauw met saus naar keuze
Simmental dunne lende choron saus
Lamsfilet met gele paprikasaus en rozemarijn
Varkenswangetje op lage temperatuur gegaard met kriekenbier

ASSORTIMENT SEIZOEN GROENTEN
AARDAPPELBEREIDINGEN OF NOEDELS
kroketten, friet, gratin, gebakken krieltjes, brocollipuree, preipuree, noedels
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BUFFET DELUXE MET 2 VOORGERECHTEN

excl. BTW €
44.00 pp

incl. 6 %
46.60 pp

incl. 12 %
49.30 pp

VOORGERECHTEN - kies
1 vis- & 1 vleesgerecht of 2 visgerechten of 2 vleesgerechten 
VIS ALS VOORGERECHT aan tafel, seizoensgebonden

• Gerookte paling met zijn structuren  met curry en appeltjes
• Tartaar van Sint Jacobsnoot & gerookte zalm met dressing van mierikswortel, rode ajuin
• Terrine van kreeft en Noordzeevis, waterkers, mossel & cress
VLEES ALS VOORGERECHT aan tafel, seizoensgebonden

• Wit-Blauw op “de kapblok “ met pesto en Parmezaanse kaas crumble van ajuin kappertjes
• Vitello Tonato met ansjovis, tonijnmousse
• Gerookte parelhoen met structuren van rode biet

BUFFET vanaf 40 personen kies 3 stuks 
BUFFET MET VISGERECHTEN

•
•
•
•
•
•

Bouillabaisse van Noordzeetong, garnaal, zeebaars en mosselen
Gegrilde & gemarineerde zalmfilet ‘Gravad lax‘ met graanmosterdsaus en preipuree
Kabeljauwhaasje gewikkeld in Gandaham met boter-sjalotsaus en broccolipuree
Gegrilde zeebaars met courgette en gedroogde tomaten, coulis van tomaat basilicum
Pladijshaasje met kruidenboter, groene tuinbonen en een boter-sjalot saus
Scampibrochette met Oosterse paprikasaus en limoenblaadjes

BUFFET MET VLEESGERECHTEN

•
•
•
•
•

Varkenshaasje Duroc D’olives met Dijon mosterdsaus
Belgisch wit blauw met saus naar keuze
Simmental dunne lende Choron saus
Lamsfilet met gele paprikasaus en rozemarijn
Varkenswangetjes op lage temperatuur gegaard met kriekenbier

ASSORTIMENT SEIZOEN GROENTEN
AARDAPPELBEREIDINGEN OF NOEDELS
kroketten, friet, gratin, gebakken krieltjes, brocollipuree, preipuree, noedels
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VOORBEELDEN EXTRA SEIZOENSGEBONDEN GERECHTEN VOOR
MENU, LUXE MENU & BUFFET DELUXE
Dit is nog een assortiment aan keuzegerechten voor verschillende seizoenen.
Graag in overleg met onze chef.

WARME VOORGERECHTEN
•
•
•
•
•

Heekfilet | romige witte wijnsaus | dragontoets | groene asperges | preipuree
Gamba  | kokos | citroengras | rode curry | linguini | venkel | prei
Cannelloni met ricotta kaas | champignons | Napolitaans saus | gedroogde tomaat
Makreel | courgette | gedroogde tomaat | groene tuinbonen | preipuree
Ravioli van kreeft | spinazie | asperge

WARME HOOFDGERECHTEN
•
•
•
•
•
•

Graankip | boschampignons
Gepekelde varkensmedaillon Stroganoff
Kalfslende | zachte rode paprika
Tournedos | sucrine salade | stertomaat | peper- of choronsaus
Kalkoenroulade | gregaham | witloof | porto-gembersaus
Tetaki rund | mie | yakatori | bamboe | wokgroenten
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WALKING WERELDBUFFET
Het Walking Wereldbuffet start met tapas op statafels, 2 koude bordjes of glaasjes, die uitgewerkt worden volgens
seizoen.
Deze formule is mogelijk vanaf 40 personen, je kiest 4 gerechten uit het Walking Wereld buffet. Vanaf 150 personen
heb je keuze uit 5 gerechten. Deze formule heeft geen dessert.
Graag in overleg met onze chef.

WALKING WERELD BUFFET

excl. BTW €
36.00 pp

incl. 6 %
NVT

incl. 12 %
40.30 pp

TAPAS OP STATAFELS
KOUDE BORDJES OF GLAASJES zijn seizoensgebonden, 2 per persoon, we serveren er 3
VOORBEELDEN
•
•
•
•

Tartaar van Sint-Jakobsnoot met gerookte zalm, limoen en balsamico honing
Rundstartaar, huisbereide pesto, Parmezaanse kaas, tomatenbrood
Vitello tonato, kappertjes, tonijnmousse, rucola, tomaat
Mascarponemousse met feta, gegrilde courgette, paprikapesto, tapenade van gedroogde
tomaten en basilicum

WERELDKEUKEN kies 4 gerechten, vanaf 150 personen kies je 5 gerechten

Vlaamse stoverij van rundsvlees en varkenswangetjes, Karmeliet, Pont-Neuf aardappelen,
gemengde salade, witloof met appeltjes en rozijnen

Pulled Porc op een briochebrood, chutney van vijgen & appel, crumble van gerookte ham,
aardappelchips

Garnaalkroketten met gefrituurde peterselie, bladsalade, kreeftenmayo

Rendang stoofpotje van kalfsvlees met rode curry, gember, citroengras, kokosmelk,
komkommer, yoghurt, limoensap (raita), naanbrood
Gelakt buikspek spek, gepofte aardappel op zout gebakken, mierikswortelroom en lente-ui
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WALKING WERELD BUFFET
VERVOLG

WERELDBUFFET (vervolg) kies 4 gerechten, vanaf 150 personen kies je 5 gerechten
Wraps - kies 2 soorten 
• met chili con carne
• met gerookte zalm, dille, kruidenroom, cressonette (koud)
• met kippenreepjes, quorn, rode ui op zuur, guacamole, maïs en ijsbergsla
pasta - kies 2 soorten 
• canneloni met ricotta en spinazie, Napolitaanse saus en parmezaan
• tortelini met gorgonzola, pesto en rucola
• ravioli met champignons en truffel

Scampi, rode curry, paprika, prei, bamboescheuten, noedels, koriander &
Pad Thai, noedels, groene curry, Chinese kool, citroengras, gember  

Fish ‘n chips met verse tartaar, eitje en sla

Paella met garnaal, gamba, grote mosselen, kokkels, inktvis & boontjes
Salad bar met geitenkaas en spek & scampibrochette
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LA BELLA ITALIA BUFFET
Deze cucina italiana formule is mogelijk vanaf 40 personen en kan in buffet of walking style.
We serveren 3 voorgerechten, 4 hoofdgerechten en 3 dolci

LA BELLA ITALIA

excl. BTW €
41.00 pp

incl. 6 %
NVT

incl. 12 %
45.90 pp

VOORGERECHTEN
3 per persoon
Gemarineerde artisjok | koningskappertjes | gerookte aubergine creme
Vitello tonato | tonijnmayonaise | crumble van ansjovis
Mozzarella di bufala | confijt van tomaat | basilicum
Carpaccio | truffel | reggiano parmigiano

HOOFDGERECHTEN
3 per persoon
Risotto | gerookte bietjes | salie | olio di oliva biologico
Gegrilde zeebaars | vongole | arabica
Tagliata di manzo | groene asperge | balsamico | rucola
Kalf - stile osso buco | fettucini | gremolata

DOLCI
3 per persoon
Panna cotta met sabayontoets | marsala
Limoncello mousse | botercrumble | amandel
Tiramisu | mascarpone | cappuccino
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STREETFOOD DELUXE
Dit concept start met bruschetta’s, grissini’s, kroepoek of groentenchips op statafels. Daarna maak je keuze uit 2
gerechten van Deel 1 en 2 gerechten van deel 2.
Deze formule heeft geen dessert.

STREETFOOD DELUXE

excl. BTW €

incl. 6 %

incl. 12 %

29.50 pp

NVT

33.00 pp

TAPAS OP STATAFELS
SALAD BAR met
Koolsalade met curry, gembersiroop en rozijnen
Curry-dille & honing-mosterd vinaigrettes
DEEL 1 kies er 2 uit onderstaande 
BEEF BURGERS & GARNITUREN OP EEN KNAPPERIG BROODJE

kies 2 soorten 
• Chef :  chutney van mango en gember, cheddar kaas, ijsbergsla, ajuin crumble, truffelmayonaise
• Texas : crispy bacon, ijsbergsla, rode ajuin, ajuin crumble, chili saus, smoked bbq saus
• Pepper : tomaat, gedroogde ajuin, rode ui, Maredsous, gorgonzola & pepermayonaise
HAUTE-DOG

met merguez worst, gebakken ajuin, komkommer, tomaat & andalousesaus
PULLED PORC SANDWISH

Gebakken varkensstoofvlees, chutney van vijgen en appel, crumble van gerookte ham en aardappelchips
VLAAMSE STOVERIJ VAN RUNDSVLEES & VARKENSWANGETJES

Traag gegaard in Kriek Belle-Vue, met pont-neuf aardappelen, gemengde sla & witloofsalad met
rozijntjes
INDISCH STOOFPOTJE

Rendang stoofpotje van rundsvlees met rode curry, gember, citroengras, kokosmelk,
komkommer, yoghurt, limoensap (raita), naanbrood
STOEMP MET WORST

Stoemp met gedroogde tomaten, courgette, prei, braadworst, Parmahamsnippers, graanmosterd
Dijon
WRAPS - kies 2 soorten 

• met chili con carne
• met gerookte zalm, dille, kruidenroom, cressonette (koud)
• met kippenreepjes, quorn, rode ui op zuur, guacamole, maïs en ijsbergsla
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STREETFOOD DELUXE
VERVOLG

DEEL 2 kies er 2 uit onderstaande
PASTA

pasta - kies 2 soorten 
• ravioli met champignons en truffel
• 4 kazen, pesto en rucola
• gegrilde kip, spinazie, mozarella en gedroogde tomaat
PAD THAI NOEDELS MET WOK GROENTEN

keuze uit scampi, kip of vegetarisch
FISH ‘N CHIPS MET TARTAARSAUS
PIZZA

pizza - kies 2 soorten 
• aardappel, truffel & salami
• 4 kazen met spinazie en rucola
• quattro stagioni
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WALK TALK & DINE
Onze Walk Talk & Dine formule start met apero-fingerfood op statafels. en gaat over in menu met degustatiebordjes die rondgedragen worden als voorgerecht.. Deze formule kan aangepast en besproken worden met de chef.
Wij houden bij de samenstelling van de menu’s altijd rekening met de smaakvolle seizoenproducten.
Wij geven hieronder een voorbeeldmenu dat kan variëren volgens het seizoen.

VOORBEELD MENU FEBRUARI-APRIL

excl. BTW €
44.00 pp

incl. 6 %
NVT

incl. 12 %
49.30 pp

FINGER FOOD OP STATAFELS
Groenten krokant met champignondip
KOUDE DEGUSTATIEBORDJES
3 per persoon - 3 keuzes van de chef (vis / vlees / veggie)

Palingmousse I mossel I soepje van groene kruiden I kervel I broodchips
Krokante hoevekip I parelcouscous I curry I roze pompelmoes I appel I geroosterde pompoenpit
Mousse van Gregaham I witloofconfijt I crumble Gregaham I cress
Gegrilde pompoen I linzen I geitenkaas I honing I balsamico I chips van rode biet
Portobello I boursin I schorseneer I bieslook
WARME TAFEL IN BUFFETVORM
Kies 4 gerechten - uitgeserveerd in kommetjes

Kalfsblanquette I kasteelaardappelen I prei en peterselie
Gebakken heekfilet I  pompoenzalf I spinaziescheuten I hooi van prei  
Ravioli van champignons I truffelsaus I tuinboontjes I chips van Parmezaan
Tournedos Rossini I foie gras I pancetta I rode wijn I rösti I boerenkool Stoofpotje van varkenswangen I traag gegaard in Kriekenbier I pastinaakmousse
DESSERT
1 per persoon
Mini boules-de-Berlin (vanille, chocolade, hazelnoot)
Merveilleux (chocolade, Brésilienne, aardbei)
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WALK TALK DINE
VERVOLG

VOORBEELD MENU MEI - AUGUSTUS

excl. BTW €
44.00 pp

incl. 6 %
NVT

incl. 12 %
49.30 pp

FINGER FOOD OP STATAFELS
Groenten krokant, pattekaas met bieslook, ramanasse, wortel, radijs
KOUDE DEGUSTATIEBORDJES
3 per persoon - 3 keuzes van de chef (vis / vlees / veggie)

Noordzeebisquit I kervelmousseline I zeekraal
Carpaccio van zeebaars | aspergemousse I wasabi I zwarte quinoa
Burrata mozarella I pompoenpit I notensla I balsamico | secretoham | stertomaat
Carpaccio Holstein | truffel | waterkers | parmezaan
WARME TAFEL IN BUFFETVORM
kies 4 gerechten - uitgeserveerd in kommetjes

Vlaswijting I kasteelaardappelen I prei en peterselie
Gepersilleerde kabaljauw I grijze garnaal I zalf van zoete aardappel Ituinbonen | asperge
Mechelse koekoek I champignons I peterselie aardappel
Tetaki van filet mignon | teriyaki  I soja- en bamboescheuten I wakame I eiernoedels I koriander  
Traaggegaard en gelzkt buikspek I gepofte aardappel in zoutkorst | lente-ui | mierikswortelroom
DESSERT
1 per persoon
Ijscrèmebar met vanille-ijs, sabayon, chocoladesaus, aardbeien en fruitsla

Eetclusief bvba

Ravenstraat 110 - 9255 Buggenhout

tel 052 37 65 50

email info@eetclusief.be

WALK TALK DINE
VERVOLG

VOORBEELD MENU OKTOBER - JANUARI

excl. BTW €
44.00 pp

incl. 6 %
NVT

incl. 12 %
49.30 pp

FINGER FOOD OP STATAFELS
Foccacia en grissini, tonato tapenade (met ansjovis, kappers en onij) en champignon tapenade
(met look en dragon)s
KOUDE DEGUSTATIEBORDJES
3 per persoon - 3 keuzes van de chef (vis / vlees / veggie)

Mousse van gerookte hoender I bosham I rode biet
Gravad lax | currydip I venkelsla
Gefruite camembert I witte kool I schuim van framboos
Cannelloni van hert met peterseiliewortel | champignons | truffelmayonaise
Gerookte makreelmousse | fregola | mango | komkommer | dille | gefruite ui
WARME TAFEL IN BUFFETVORM
kies 4 gerechten - uitgeserveerd in kommetjes

Risottokroketjes met boschampignons en truffeltoets
Heekfilet | champagnesaus | bintjesmousse | lavaskruid
Ravioli van kreeft | basilicum | reggiano parmigianol
Hertenootje | wildjus I knolselder I ammandelkrokant
Wildragout met veenbes | knolseldermousse | witloof | groene kool | amandelkroket
Varkenswangen met kriekenbiersaus | witloof |boerenkool | pastinaakmousse
DESSERT
1 per persoon
Ijscrèmebar met vanille-ijs, sabayon, chocoladesaus, aardbeien en fruitsla
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ZOETE ZONDE
ZOET, MAAR OH ZO LEKKER

excl. BTW €
11.40 pp

incl. 6 %
12.10 pp

incl. 12 %
12.80 pp

4 stuks per persoon
Artisanale aardbeientaart
Frambozenbavarois
Tiramisu met speculoos
Pasteis de nata,
Chocolademousse
Mini boules-de-Berlin
Merveilleux, chocolade, speculoos
Fruitsalade

STRAKKE GLAASJES

excl. BTW €
9.30 pp

incl. 6 %
9.90 pp

incl. 12 %
10.40 pp

excl. BTW €
8.20 pp

incl. 6 %
8.70 pp

incl. 12 %
9.20 pp

excl. BTW €
3.00 pp

incl. 6 %
3.20 pp

incl. 12 %
3.40 pp

4 stuks per persoon
Witte chocolademousse
Crème brûlée
Panna cotta met appelsien, peer en rode besjes
Chocoladeparfait
Tiramisu met speculoos
Limoncellomousse met merengue
Fruitsalade

IJSBAR
Vanille-ijs
Sabayon met fruitsla en bosvruchtencoulis
Rood fruit met kletskoppen
Pancakes met chocoladesaus

KOFFIEHOEK MET ZOETIGHEDEN
Koffie en thee
Chocoladebrownie
Macarons
Muffins
Cake
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PRAKTISCH
AFHAAL
vanaf minimum 25 volwassenen
1 kind tot 12 jaar telt voor 1/2 volwassene

BEDIENING
vanaf minimum 40 volwassenen
1 kind tot 12 jaar telt als 1/2 volwassene
enkel op onze vaste locaties

BEREKENING KELNERS/KOKS
40 volwassenen
1 kelner + 1 kok of extra kelner
Algemene richtlijnen (een juiste prijsberekening kan u bekomen via info@eetclusief.be)
Kelner / Kok - min. 4u aanwezig - prijzen per uur, per kelner / kok
Tarief Kelner €43.60 - Tarief kok/ bakker €52.00 incl.BTW.

ONZE VASTE LOCATIES
Steenovens Sint Amands
Eventroom Sint Amands
Teaterhuyse Opwijk
Koeweidehof Merchtem

OP- & AFBOUW
omvat het in- en uitladen van materialen, klaarzetten van buffetten,
opdekken van de tafels, klaarzetten van benodigde materialen

HUUR MATERIALEN VAN A TOT Z
servies, glazen, tenten, statafels, ...vraag info
Materialen die niet tijdig, onvolledig of beschadigd teruggebracht worden, worden in rekening
gebracht. Alle materiaal wordt vaatwasklaar, zonder etensresten binnen de twee dagen teruggebracht met vermelding van naam en feestdatum. Bij afwezigheid zet u de materialen in ons
leveranciersloket.

Eetclusief bvba

Ravenstraat 110 - 9255 Buggenhout

tel 052 37 65 50

email info@eetclusief.be

Kies en volg je kleur

Kies en volg je kleur

Kies en volg je kleur

Bepaal het aantal volwassenen en het aantal kinderen tot 12 jaar.
2 kinderen tot 12 jaar tellen als 1 volwassene

Kies locatie

in één van onze vaste locaties
Eventroom Sint Amands
Steenovens Sint Amands
Teaterhuyse Opwijk
Koeweidehof Merchtem

zelf een prijsberekning maken ?

Thuis, tuinfeest, andere

Andere locatie én
minimum 40 volwassenen ?
Stuur je vraag met
gegevens naar
info@eetclusief.be

min. 15 volwassenen
Enkel afhaal of levering mogelijk

40 volwassenen en meer
Afhaal, levering en bediening mogelijk

Kies de gewenste, mogelijke formule(s)
Receptie - Buffet - bbq - dessert

Kies de gewenste, mogelijke formule(s)
receptie - buffet - bbq - menu walking wereld buffet, Walk Talk & Dine,
dessert, Late Night Snack

Materialen huren ? Ja/Nee
Materialen huren ? Ja/Nee
Dranken door Eetclusief ? Ja/Nee
Dranken altijd via onze vaste locaties
Transportkost
€1,15 x aantal kilometers (Google Maps) x 2
min. van €20.00
Levering in Buggenhout is gratis.

Bediening enkel voor grotere events &
feesten op locatie +40 volwassenen
prijsberekening in offerte
Kelner / Kok / Maître - min. 4u aanwezig
Tarief kelner €43.00 iBTW
Tarief kok/ bakker €49.00 iBTW

Opbouw door Eetclusief ? Ja/Nee

Vaste opbouwkost

Al onze tarieven zijn uitgedrukt in euro, per persoon en exclusief BTW

Kies het geldige BTW tarief

6%

21 %

12 %

gerechten enkel afhaal
of leverng

Transport, / Materialen
Dranken / Op-/afbouw

Catering met bediening
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