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Ons verhaal
KH Catering Service (by Kloosterhoeve) is ontstaan als aanvulling op onze bestaande
activiteiten van Restaurant – Feestzaal. Met 27 jaar ervaring om op terug te vallen was het
tijd voor een nieuwe uitdaging aan te gaan. Om te voldoen aan de grote vraag feesten, die
we niet allemaal op onze eigen locatie kunnen verzorgen, trachten we hiermee aan de
noden tegemoet te komen.

Praktische informatie
Toelichting i.v.m. de prijzen in deze brochure: alle prijzen van de gerechten zijn inclusief 6%
BTW. Dat wil zeggen dat er geen bediening is inbegrepen. Voor feesten met bediening zijn
wij genoodzaakt het BTW tarief van 12% te hanteren. Dit zal dan berekend worden op het
nettobedrag zonder BTW.
Op alcoholische dranken is steeds het BTW tarief van 21% van toepassing. Hierin wordt nooit
een vermindering voorzien.
De prijzen zijn per persoon of stukprijzen.
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Aperitiefhapjes

Koude hapjes Minimum 10 stuks/soort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meloenbolletjes met Parmaham
Gerookte eendenborst met uienconfituur
Brochette mozzarella met tapastomaatjes
Garnaalcocktail
Rundscarpaccio met notensla en Parmezanschilfers
Zalmcarpaccio met zure room en dille
Roulade van paprika met kruidenkaasje
Mousse van forel met zalmeitjes
Couscous met krab en Granny Smith
Mousse van knolselder met grijze garnaaltjes
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€2,00/stuk
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Warme hapjes Minimum 10/soort, opwarmen ter plaatse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€2,00/stuk

Scampi in currysaus
Quiche van spek, prei en kaas
Bisque van garnaaltjes
Aspergesoepje met bieslookroom
Mini kaaskroketje
Mini garnaalkroketje
Zakouski met kaassaus en Noordzeegarnaaltjes
Mini loempia met zoetzure saus
Gegratineerd krielaardappeltje gevuld met kruidenboter
Pruim en abrikoos in jasje van Gandaham
Wezemaalse zwarte pens met appel

Fingerfood Borrelhapjes op tafel, schotel +- 8 personen
•
•
•

Bloemkoolroosjes, wortelstaafjes, tapastomaatjes, radijsjes, selderij met
dipsausjes
€6,00/schotel
Huisgemarineerde olijven, chorizzo, zonnegedroogde tomaatjes, zoete pepers
opgevuld met roomkaas
€8,00/schotel
Huisbereide humus met grissinistengels, krokante nachochips met salsadip,
bugles met geitenkaasdip
€7,00/schotel

Bij de aperitiefhapjes is het glaswerk/porselein/bestek in bruikleen inbegrepen.
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Recepties

Brons

Witte en rode wijn, plat en bruiswater, sinaasappelsap

Zilver

Lux “sparkling wine” plat en bruiswater, sinaasappelsap

Goud

Cava brut Freixenet, plat en bruiswater, appelsiensap
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Prijs per persoon

Formule Brons

Formule Zilver

Formule Goud

1 uur

€8,00

€9,00

€10,00

2 uur

€13,00

€15,00

€17,00

Extra uur

€4,00

€4,50

€5,00
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Koud buffet

vanaf 10 personen

Brons

€25,00
•
•
•
•
•
•
•
•

Zalm Belle Vue
Gerookte zalm
Tomaat gevuld met grijze Noordzeegarnaaltjes
Perzik tonijn
Opgevulde eitjes
Meloen met Parmaham
Kalkoengebraad
Uitgebreide saladebar
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Zilver

€28,00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zalm Belle Vue
Gerookte zalm
Gerookte heilbot
Gerookte forel
Tomaat gevuld met grijze Noordzeegarnaaltjes
Perzik tonijn
Opgevulde eitjes
Meloen met Parmaham
Hespenrolletjes met asperges
Kippenbouten
Rundsgebraad
Kalkoengebraad
Uitgebreide saladebar

Goud

€32,00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gamba’s à la plancha
Zalm Belle Vue
Gerookte zalm
Gerookte heilbot
Gerookte forel
Tomaat gevuld met grijze Noordzeegarnaaltjes
Opgevulde eitjes
Gerookte eendenborst
Meloen met Parmaham
Aspergerolletjes met Breydelham
Tomaat mozzarella
Rundscarpaccio
Seizoenspaté
Uitgebreide saladebar

Supplementen
•

Hele kreeft Belle Vue 850g
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€40,00/kreeft
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Warm buffet

vanaf 20 personen

Stoofpotjes buffet Brons
•
•
•
•
•
•

€19,50

Varkensgoulash
Vlaamse rundsstoverij
Vol-au-vent
Vispannetje
Saladebar
Puree/Aardappelgratin/Krielaardappeltjes/Kroketten (zelf te bakken)/Rijst;
keuze uit 2 soorten

KH Catering Service is een onderdeel van
Bvba Kloosterhoeve - Kloosterdreef 4 – 3110 ROTSELAAR
016 44 36 66 - info@khcateringservice.be - www.khcateringservice.be
BE 0440.813.530

11

Zilver keuze uit 4 vlees-of visgerechten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalkoengebraad met champignonsaus
Gemarineerd varkensgebraad met rode wijnsaus en peertjes met veenbessen
Rundstong in Madeirasaus
Orlofgebraad, gegratineerd met kaassaus
Varkenswangetjes
Tongrolletjes Normandische saus
Scampi met pittige saus
Zeewolf met kreeftensaus
Warme seizoensgroenten (4 soorten)
Puree/Aardappelgratin/Krielaardappeltjes/Kroketten (zelf te bakken)/Rijst;
keuze uit 2 soorten

Goud keuze uit 4 vlees-of visgerechten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€29,00

€31,00

Lamskroontje met rozemarijnsaus
Varkenshaasje pepersaus
Speenvarken met honingsaus en peertjes met veenbessen
Parelhoenfilet met champignonsaus
Kabeljauwhaasje met groentensaus
Schotse zalmfilet met dille-champagnesaus
Schelvishaasje met preisaus
Scampi in pittige saus
Warme seizoensgroenten (4 soorten)
Puree/Aardappelgratin/Krielaardappeltjes/Kroketten (zelf te bakken)/Rijst
(keuze uit 2 soorten)
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Koud en warm buffet

vanaf 20 personen

Zilver

€29,00

Koud

• Gerookte zalm
• Tomaat gevuld met grijze Noordzeegarnaaltjes
• Perzik tonijn
• Opgevulde eitjes
• Hespenrolletjes met asperges
• Rosbief
• Kippenbout
• Uitgebreide saladebar
Warm (keuze uit 2 vis- of vleesgerechten)
• Kalkoengebraad met champignonsaus
• Gemarineerd varkensgebraad met rode wijnsaus en peertjes
• Rundstong in Madeirasaus
• Tongrolletjes Normandische saus
• Scampi met pittige saus
• Zeewolf met garnaaltjessaus
• Warme seizoensgroenten (4 soorten)
• Puree/Aardappelgratin/Krielaardappeltjes/Kroketten (zelf te bakken)/Rijst;
keuze uit 2 soorten

KH Catering Service is een onderdeel van
Bvba Kloosterhoeve - Kloosterdreef 4 – 3110 ROTSELAAR
016 44 36 66 - info@khcateringservice.be - www.khcateringservice.be
BE 0440.813.530

13

Goud

€31,00

Koud
• Gerookte zalm
• Tomaat gevuld met grijze Noordzeegarnaaltjes
• Perzik tonijn
• Opgevulde eitjes
• Hespenrolletjes met asperges
• Rosbief
• Kippenbout
• Uitgebreide saladebar
Warm (Keuze uit 2 vis- of vleesgerechten)
• Lamskroontje met rozemarijnsaus
• Varkenshaasje pepersaus
• Parelhoenfilet met champignonsaus
• Kabeljauwhaasje met groentensaus
• Schotse zalmfilet met dille-champagnesaus
• Schelvishaasje met preisaus
• Scampi in pittige saus
• Warme seizoensgroenten (4 soorten)
• Puree/Aardappelgratin/Krielaardappeltjes/Kroketten (zelf te bakken)/Rijst;
keuze uit 2 soorten
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Italiaans buffet

vanaf 10 personen

Koud
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rundscarpaccio met notensla en Parmzanschilfers
Tomaat mozzarella
Vitello tonato
Mortadella
Cavaillon met Parmaham
Pastasalade met pesto
Olijven
Saladebar
Assortiment Italiaanse broodjes

Warm (keuze uit twee gerechten)
•
•
•
•
•

Lasagne Bolognaise
Spaghetti carbonara
Macaroni kaas met ham
Penne Arabiatta
Cappellini met tuinkruiden en venusschelpen
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Barbecue

vanaf 20 personen (400g vlees/vis per persoon)

Ofyr concept of traditionele bbq

Brons

€20,00

Vlees/vis

•
•
•
•
•
•
Bijgerechten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalkoenbrochette
Gemarineerde steak
Wezemaalse zwarte pens
Hamburger
Chipolataworstjes
Spare ribs
Aardappel in de schil (warm)
Salade mix
Tomaat met lente-uitjes
Komkommer met dille
Worteltjes met knolselderreepjes
Boontjes met rode ui
Zuiderse pastasalade
Basmatirijst met paprikabrunoise
Aardappelsalade
Mayonaise/Cocktail/Lookboter
Broodmand met boter
KH Catering Service is een onderdeel van
Bvba Kloosterhoeve - Kloosterdreef 4 – 3110 ROTSELAAR
016 44 36 66 - info@khcateringservice.be - www.khcateringservice.be
BE 0440.813.530

16

Zilver

€25,00

Vlees/Vis
•
•
•
•
•
•
•
•
Bijgerechten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalkoenbrochette
Gemarineerde steak
Voorgegaard speenvarkenrugfilet
Wezemaalse zwarte pens
Kippenbout
Chipolataworstjes
Spare ribs
Scampibrochette
Aardappel in de schil (warm)
Salade mix
Tomaat met lente-uitjes
Komkommer met dille
Worteltjes met knolselderreepjes
Boontjes met rode ui
Zuiderse pastasalade
Basmatirijst met paprikabrunoise
Aardappelsalade
Mayonaise/Cocktail
Lookboter
Broodmand met boter
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Goud

€29,00

Vlees/vis
• Kalkoenbrochette
• Lamskroontje rozemarijn
• Voorgegaard speenvarkenrugfilet
• Côte à l’os
• Eendenborst
• Spare ribs
• Gemarineerde zalmfilet
• Scampibrochette
Bijgerechten
• Aardappel in de schil (warm)
• Salade mix
• Tomaat met lente-uitjes
• Komkommer met dille
• Worteltjes met knolselderreepjes
• Boontjes met rode ui
• Zuiderse pastasalade
• Basmatirijst met paprikabrunoise
• Aardappelsalade
• Mayonaise/Cocktail
• Lookboter
• Broodmand met boter
Warme sausjes
• Champignonsaus
• Provençaalse saus
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Pêcheur (elk visgerechtje wordt per persoon verzien)
Visgerechten
•
•
•
•
•
•
Bijgerechten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemarineerde zalmfilet
Scampibrochette
Gegrillede gamba
Mosselpotje
Pappillot van pladijs
Tonijnsteak
Aardappel in de schil
Salade mix
Tomaat met lente-uitjes
Kommer met dille
Worteltjes met knolselderreepjes
Boontjes met rode ui
Zuiderse pastasalade
Basmatirijst met paprikabrunoise
Mayonaise/Cocktail
Lookboter
Broodmand met boter
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Winterbarbeque (vanaf 15 oktober tot 15 januari)
Vlees/vis
• Kalkoenbrochette
• Hertensteak
• Côte à l’os
• Wilde eend
• Spare ribs
• Everzwijngoulash
• Gemarineerde zalmfilet
• Scampibrochette
• Erwtensoep met spek en korstjes
•
Bijgerechten
• Aardappel in de schil
• Savooistoemp
• Quinoa
• Warme groenten: witloof, spruitjes, rapen
• Peertjes met veenbessen
• Salade mix
• Tomaat
• Kommer met dille
• Worteltjes met knolselderreepjes
• Boontje met rode ui
• Mayonaise/Cocktail
• Lookboter
• Broodmand met boter
Warme sausjes
• Boschampignonsaus
• Zoete wildsaus
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Walking diner
Walking diner formules worden op maat opgesteld na een persoonlijk gesprek .

Private diner
Diners aan tafel formules worden op maat opgesteld na een persoonlijk gesprek
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Dessertenbuffet

vanaf 10 personen, minimum 10 stuks/soort

Classic

€7,50 voor 3st/p of €10,00 voor 4st/p
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chocomousse
Witte chocolademousse
Rijstpap op grootmoeders wijze met bruine suiker
Klassieke tiramisu
Tiramisu met speculaas en bosvruchten
Panna cotta met mango
Bavarois van framboos
Javanais
Misérable
Crème brulée
Crème caramel
Vers fruit
Pannenkoekjes

Bij de desserten is het glaswerk/porselein/bestek in bruikleen inbegrepen.

Kaasplank

vanaf 10 personen

Wij voorzien als hoofdschotel 200g per persoon, als dessert 100g per persoon.
Ons kaasbuffet bestaat uit een verse kaas, zachte kaas, halfharde kaas, blauw kaas en
harde kaas. Elke soort komt dus aan bod. Afhankelijk van het aantal personen zijn er van
elke soort meerdere terug vinden op de kaasplank.
Zowel als hoofdschotel als dessert worden de buffetten rijkelijk gegarneerd met vers en
gedroogd fruit, een chutney en aangepaste noten- en fruitbroodjes worden voorzien.

Kaasplank hoofdschotel

€13,00

Kaasplank dessert

€9,00

Supplement vlees/charcuterie

€3,00

Italiaanse ham, Wezemaalse pens, paté, Breydelham, huisgemaakt gehaktbrood
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Huur materiaal en supplementen
Al het materiaal kan verpakt in dozen afgehaald worden. Voor levering te plaatse wordt een
supplement gevraagd.
Voor glas, porselein en bestek zijn de reinigingskosten inbegrepen. Toestellen en/of
barbecue dienen gereinigd te worden.
Al het materiaal dient wel gesorteerd te worden. Prijzen zijn exclusief BTW.
Porselein
Glaswerk
BBQ OFYR
Chafing dish met brandpasta
Personeel keuken
Verantwoordelijk zaal
Zaalpersoneel

€0,25/stuk
€0,30/stuk
€120,00/stuk
€5,00/stuk
€35,00/per uur (excl. BTW)
€35,00/per uur (excl. BTW)
€30,00/per uur (excl. BTW)

Vervoerskosten
Gratis in een straal van 5 km.
€18,00 in een straal tussen 5 en 25 km, indien meer dan 25 km komt er per km een
supplement van €0,40 (heen en terug).
Uren van afhaal en levering worden in overleg besproken.
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Notities
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