
FORMULES VOOR GROEPEN
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ONTBIJT 
Tot 12:00

» Klein ontbijt

» Klassiek ontbijt  €17p.p.

Ontbijt met koffie - thee - fruitsap - water - chocoladebroodje - 
croissant – cake 
 
Optie 1.  €10pp als ontvangst (1h)

Optie 2.  €15pp (3h) vergadering - meeting (buffetvorm)

Extra broodjes of sandwich (belegd kaas, ham, preparé, kip curry, 

tonijn):

Klein: €1,8/ stuk toe - €2,20/stuk open belegd

Groot: €2,20/stuk toe - €3 stuk open belegd

Koffie - thee - fruitsap - gemende pistolets - croissant - koffiekoek -
zoet en zout beleg - yoghurt - granola - fruit 
 
Extra's:

Eitjes met spek: €2pp  

Gerookte zalm: €2,5pp  

Pannenkoekjes: €2pp

Cava: €4 glaasje aan tafel bij aanvang €18 fles per geopende fles.
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KOFFIETAFEL
Tot 16:00 - gedurende 2u

» Klassiek €14p.p.

» Royal  €20p.p. / €17p.p. zonder cava

Assortiment broodjes (kaas – ham – preparé - kip curry - tonijn) 
croissant - koffiekoek

Thee - koffie - water

Broodjes reeds open belegd +€2p.p.

Ontvangst glaasje cava, fruitsap

Assortiment broodjes (kaas - ham - preparé - tonijn - kip curry - krab)
saladbar - koffiekoekjes - croissant - zoetigheden

Thee - koffie - water - frisdrank

Broodjes reeds open belegd +€3p.p.

Extra’s:  

Soep €4pp 

Mini gebakjes en zoetigheden €3pp

Wijn en pils €7pp  

Cava, wijn, pils €9pp
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LUNCH
Tot 16:00 

» BROODJES 

1. Broodjes of sandwich (belegd kaas, ham, preparé, kip curry, tonijn) 

 Klein: €1,80/stuk toe - €2,20/stuk open belegd

 Groot: €2,20/stuk toe - € 3/stuk open belegd 

2. Broodjesbuffet: gemengde broodsoorten, zoet en zout beleg,
slaatjes, dressing

 Standaard: €16/p.p.

 Luxe: €24/p.p.

 

Koffie, thee, fruitsap en water aan tafel inbegrepen: € 7pp 

Met wijn, bier en frisdrank: € 12pp

 

Extra's: 

Soep € 3 

Croissant € 2  

Muffin € 1,80  

Donut € 1,50

Cake € 1,5 

Taart € 3
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BUDDHA BOWLS  
EN SLAATJES
Keuze minimum 3 dagen op voorhand doorgeven

» Buddha bowls: 

» Slaatjes: 

Quinoa - kraakverse groenten - topping

Veggie: €12

Kip: €14

Scampi: €16

Caesar: €16

Niçoise: €16

Grieks: €16
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MENU EN SUGGESTIES

3 gangen vanaf €25p.p. 

We besprek graag een menu naargelang uw wensen en 
seizoen. Vraag ons gerust naar een voorstel volgens uw 
budget.
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HOOFDGERECHTEN  
(LUNCH EN DINER)

Keuze uit max. 3 verschillende gerechten

Spaghetti - kaas - brood     € 12

Penne arrabiata      € 12

Pasta - groentjes - veggie     € 12

Wok - thai - kip       € 15

Wok - rode curry - groentjes - veggie    € 13

Steak - warme sausjes - sla - frietjes    € 18

Stoofvlees - frietjes of puree - sla    € 16

Vol au vent - frietjes of puree - sla    € 16

Steak tartaar - frietjes - sla     € 16

Burgers (rund/kip/fish/veggie) - sla - frietjes   € 15

Mixed grill - slaatjes - dip - aardappel in de schil  € 18
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STREETFOOD 
(WALKING DINER CONCEPT)

» 1. Burger en co   €22p.p. 

» 5. Paëlla  €17p.p. 

» 6. Tapa   €28p.p. 

» 7. Vegetarisch  €18p.p. 
» 2. Italian   €22p.p. 

» 3. Buddha Bowl buffet  €15p.p. 

» 4. Soepbar  €9p.p. 

Assortiment burgers, worstjes, buns, slaatjes, dips,
en garnituren
 
Zo kunnen mensen hun favoriete hap samenstellen.

Royaal gevuld, typisch Spaans
Hartelijk pangerecht met rijst, zeevruchten, kip, chorizo,
scampi, gamba’s, mosselen, venusschelpen…

Koude tapa zoals jamon, chorizo, manchego .....
als tafelvulling.
Warm buffet met oa: albondigas, scampi, kip in look ,calamares, 
patatas bravas, etc.

Plankjes op tafel met borrelgarnituur, assortimentje brood,
rauwe groenten en dips
Hartige bladerdeegjes
Dagvers groentensoepje
Pasta
Thaise wok
Wraps
Gegrilde groentjes - hummus
Groenteburger - salsa - guacamole

Je kan natuurlijk vragen om een buffetje te maken in jullie thema, 
met veel plezier stellen wij dan enkele gerechtjes samen.
Naar smaak en budget.

Dessertje is mogelijk bij elke formule vanaf € 4 pp

Assortiment pasta, sauzen, kaas, garnituren, ciabatta
Anti pasti-bordjes op tafel als aperohap met fijne
charcuterie, grissini, dips…
Bruschetta’s.

Trendy salades, sauzen, dips, garnituren
Vers en gezond.

Buffet met 2 dagverse soepjes, bijhorende garnituren en 
assortimentje brood met boter.
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BBQ & BUFFET 
Wij passen ons menu aan aan uw wensen.
Enkele voorbeelden...

» Voorstel 1 » Voorstel 2 » Voorstel 3

Gemarineerd oosters kippenlapje

Angus burger

BBQ worst

Rundsspiesje 

Inclusief uitgebreide saladbar, sauzen, 
broodjes en boter

** Uitgebreide saladbar: pastasla, 
quinoasalade,

aardappelsla met jonagold,
 

Prijs: € 25pp 
Prijs kinderen: € 14,00 pp (tot 14 jaar)

Rundsspiesje

Gemarineerd kiplapje

Lamskoteletje met look

Gamba’s

Ribbetjes

Burgers en worstjes
 

Inclusief uitgebreide saladbar, 
aardappel in de schil met lookboter, 

assortiment warme sausjes.
 

** Uitgebreide saladbar: pastasla, 
quinoasalade,

aardappelsla met jonagold,
Mexicaanse sla, tomaat, spitskoolsla, 

gemengde sla,.... brood,
boter en diverse koude sausjes... kan 

altijd afhangen van seizoenen.
 

Prijs: € 30pp 
Prijs per kind: € 17,00 pp (tot 14 jaar)

Vlees/vis, keuze uit:

Chateaubriand Blanc Bleu

Catch of the day (vis van de dag)

Lamskoteletje

Varkensfilet Duroc d’Olive

Gamba’s

Klassiek worstje, hamburger
 

Inclusief uitgebreide saladbar, 
aardappel in de schil met lookboter, 

assortiment warme sausjes.
 

** Uitgebreide saladbar: pastasla, 
quinoasalade, aardappelsla

met jonagold, Mexicaanse sla, tomaat, 
spitskoolsla, gemengde sla, .... brood, 
boter en diverse koude sausjes... kan 

altijd afhangen van seizoenen
 

Prijs: € 35pp
Prijs per kind: € 20,00 pp (tot 14 jaar)
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KIDS FORMULES

Kids 1 

Frisdrankje – fruitsap
Frietjes met curryworst of fishtick met puree
€ 9pp

Kids 2 

Frisdrankje – fruitsap
Spaghetti bolognaise
€ 9pp

Kids 3 
 
Frisdrankje – fruitsap
Kidsburger met frietjes
€ 12pp

Kids 4
 
Frisdrankje – fruitsap
Vol au vent of kipfilet met appelmoes,
puree of frietjes
€ 12pp

Kids 5
 
Frisdrankje – chocomelk (warm of koud)
Pannenkoeken
€ 6pp

Pimp the party:
 
Kidibul en chipjes bij aanvang: € 3pp
Kidibul en bitterballen als hapjes: € 5pp
Kinderijsje of chocomousse als dessertje: € 3pp
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DRANKENFORMULES
BIJ LUNCH OF DINER

» Apero (1h)
 
Op tafel altijd borrelgarnituur, brood, dips. 

 1. Ontvangst met cava, fruitsap, water. € 9pp 

 2. Ontvangst met cava, pils, wijn, frisdrank, water € 11pp

» Aan tafel (tot bij het dessert) 

 1. Wijn, pils, water koffie of thee  € 14pp
 2. Wijn, bieren, frisdrank , water, warme dranken € 18pp 

Supplement voor selectie wijnen vanaf € 4pp



info@brasserietheduke.be

0477 43 87 90 


