Frituur

Voor feesten vanaf 30 personen
3 uren à volonté

barbecue-receptie-babyborreldrinkfeesten-pastabuffet-frituur

2020

Verse Belgische frietjes in bakjes
Standaard sauzen: mayonaise, huisgemaakte
tartaar, tomaten en curryketchup
Standaard snackkeuze
Curryworst, boulet, cervela
Er kan ook een pakket worden samengesteld op
uw maat met andere snacks of andere gerechtjes
naar uw wens, wij informeren u graag hier over.

SintJanshoeve
Sint-janstraat 42, 3583 Paal
Tel: 011/43 29 95
st.janshoeve@telenet.be
www.sintjanshoeve.be

Italiaans pastabuffet
Dranken
Maak uw keuze uit 4 pastagerechten
Pasta’s met vlees

Schuimwijn marquis de souveraine
Cava gran duque seleccion
Sinaasappelsap
Aperitief Sint-Jan
Porto,sherry,martini

- Canneloni van de chef(kalfsgehakt, spinazie, tomatensaus en
kaassaus

- Pasta met zuiderse kippenblokjes
- Penne met pesto, mozzarella en kerstomaatjes
- Fettucini carbonara
- Mini macaroni met kaas en hesp
- Spirelli met spek en champignons
- Tagliatelle in roomsausje met erwtjes en Breydelham
- Lasagna Bolognaise
- Penne met spek, look, courgette, paprika, extra vergine
olijfolie

Huiswijn moulin berger blanc-wit
Huiswijn Lavila -rood

Stella
Cola
Cola light
Fanta
Sprite
Chaudfontaine water
Chaudfontaine bruis

Pasta met vis
- Pasta marinara ( pasta met zeevruchten)
- Lasagna met zalm en spinazie
- Penne met scampi ( looksausje met tomaatjes en look)

Luxebieren

-10%

Andere frisdranken

-10%

Koffie-thee
Bij cash betaling

-10%

Op aanvraag zijn er andere bieren
verkrijgbaar op vat
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Vegetarische pasta’s
- Penne met gegrilde Italiaanse groentjes, olijven, speciale
Italiaanse kruidenolie
- Pasta arrabiata ( licht pikant )
- Vegetarische lasagna
Broodjes en kaas zijn inbegrepen bij het buffet.
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Italiaans pastabuffet

Extra voorgerechten
-

Bruscetta 3 stuks
Minestronesoep
Carpaccio van runds met rucola en parmesaan
Parmaham met meloen
Vitello tonato(kalfsvlees met tonijnsaus,kappertjes,
rucola)

Extra vleesgerechten voor uw pastabuffet uit te breiden
- Arrosticini vleesspiesjes gegrild, gemarineerd met
rozemarijn, vergezeld van zuiderse aardappelgratin
- Saltimbocca van kalfs(dunne kalfsrolletjes met salie, italiaanse
saus met kruidenaardappel)

Italiaanse desserten
- Tiramisu
- Straciatella ijs met warme chocoladesaus en slagroom
- Panna cotta van passievrucht
- Duo van witte en zwarte chocomousse en gepocheerde
peer
- Onze ijskar met hoorntjes
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Koude receptiehapjes
Diverse toastjes
Gevuld witloofblaadje met gerookte
zalmsalade
Kaas en/of salamiblokjes
Amuseglaasje gevuld met lekkers uit de zee
Lepelhapje met rillette van gerookte zalm
en dille
Lepelhapje met gandaham, meloenbolletjes
en rucola
Belegde sandwiches (kaas,hesp,enz)
Belegde sandwiches (zalm,garnaalsal.,enz)
Rauwkostschotel met dipsausje
Amuseglaasje kerstomaatje met mini
mozzarella en basilicum
Amuseglaasje met grijze garnalen en mango

Warme receptiehapjes
Diverse minisnacks
Gevulde bladerdeeghapjes
Mini pizza’s
Gevulde spekrolletjes
Scampi met panko en verse tartaar
Mini souvlaki met tomatensalsa
Gegratineerde oester
Gevulde aperitieflepel met scampi
Mini soepjes:

kreeftensoepje met grijze garnaaltjes

Currysoepje met kippenblokjes
Hapjes van de chef ( 3 stuks)
Oosters kipspiesje met gewokte groentjes
en curry
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Feestelijke mini broodjes

3 stuks:

4 stuks:

Barbecue

Mini receptie mix
Mix van half krokante en krokante broodjes
belegd met préparé, mozzarella, brie,
gandaham, gerookte zalm.
Afgewerkt met passende garnituur

Varkensvlees
- spare ribs
- varkenssaté
- gemarineerde kotelet
- hamburger
Worsten
- barbecueworst
- witte worst
- chipolata
- merguezeworst

Italiaanse broodjes mix Bellissimo
Ciabatta malse en krokante
belegd met Italiaanse ham, mozzarella, chorizo,
italiaanse tonijnsalade.
Afgewerkt met rucola, parmeggiano, tomaatjes.

Extra gerechtjes
- gyros in papillotte
- scampispies
- visbrochette
scampi in jasje van gandaham

Belegde broodjes en variante
Open belegde sandwiches (enkel)
Ham, kaas, beleg en garnituur

- gemarineerd spek

Feestelijke mini broodjes
Mini sandwich elegance wit en grijs
Kip curry,krabsla, eiersla

Open belegde sandwiches slaatjes
Gerookte zalmsla, krabsla, préparé
Vleessla, brie afgewerkt met garnituur
Sandwich ham en kaas of beleg naar keuze
Sandwich salades assortiment
Gerookte zalmsalade, vleessalade, tonijn
krabsalade
Mini piccolo smos
Kaas, hesp, sla, tomaat, worteltjes en mayo
Soep per persoon( brood inbegrepen)
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Groentenbuffet 1
- komkommersla
- geraspte wortelen
- tomatensla
- aardappelsla
- rijstsla
- gemengde sla
- witte en rode koolsla
- assortiment broodjes
- 2 koude sausen

Kip
- kippenvleugels
- kippenfilet
- kipsaté
- kippenbil
Vis
- zalmfilet met dille
- schartong met fijne
groentjes en witte wijn
Lams
- lamskotelet
- entrecôte
- pepersteak
- aardappel in de schil
met verse kruidenboter

Groentenbuffet 2
- komkommersla
- geraspte wortelen
- tomatensla
- aardappelsla
- rijstsla
- pastasalade
- groene boontjes met
mosterdvinaigrette
- witte en rode koolsla
- bloemkool-broccolisla
- gemengde sla
- assortiment broodjes
- 3 koude sausen

Koude sausen
Mayonaise,cocktail,barbecuesaus,tartaar,currysaus
Wij beschikken over een vaste barbecuetoog op
ons tuinterras.

