CATERING

CATERING FOLDER 2019
SPECIALIST IN BEDRIJFSVERGADERINGEN EN RECEPTIES

ONTBIJT
Een ontbijtmand is gegarandeerd een geslaagd en heerlijk cadeaugeschenk
voor speciale gelegenheden zoals valentijn, moederdag, verjaardagen, enz.
Met een uitgebreid ontbijt van Belinda begin je je dag in stijl!

VERWEN ONTBIJTMAND KLASSIEK

€55 voor 2 pers.

Bij alle gelegenheden valt een Ontbijtmand van Belinda in de smaak.
Vers gebakken pistolets (4), croissants en koffiekoeken (4), ½ l vers geperst
sinaasappelsap, confituur, kaas en ham, een fles prosecco en verse aardbeien.
Gratis levering aan huis (regio Koksijde, Nieuwpoort, Veurne)

VERWEN ONTBIJTMAND PREMIUM

€65 voor 2 pers.

Luxe Ontbijtmand

Vers gebakken pistolets (4), croissants en koffiekoeken (4), ½ l vers geperst
sinaasappelsap, confituur, kaas & ham, ganda ham, gerookte zalm, een fles
Prosecco, granola, vers fruit en yoghurt.
Gratis levering aan huis (regio Koksijde, Nieuwpoort, Veurne)

ONTBIJT VOOR VERGADERINGEN

€11 p.p.

Ontbijtbuffet (min. 6 pers.)
Wilt u het eens origineel aanpakken bij u thuis of op kantoor? Dan kan dit met
een volledig uitgewerkt ontbijtbufffet van Belinda. Selectie van vers gebakken
pistolets en koffie koeken, geserveerd met confituur, Hollandse kaas, gerookte
zalm, gekookte eitjes, Waeslander ham en salami.

GEZOND ONTBIJT(min. 6 pers.)

€9,95 p.p.

Selectie koffiekoeken (min. 10 pers.)

€2,95 p.p.

Vers fruit, hoeve yoghurt, Belinda’s Kitchen Granola, vers geperst
sinaasappelsap.

Perfect voor een early morning vergadering of bij de koffie in de late
namiddag. Assortiment van vers gebakken koffiekoeken, 2 stuks p.p.,
gepresenteerd in een mand.
Vers geperst sinaasappelsap

€7,50 /liter

APERITIEF
Iedereen houdt van uitgebreid aperitieven, en een lekker hapje hierbij is
natuurlijk onontbeerlijk. Wilt u dit goed aanpakken, dan is dit helaas vaak een
zeer tijdrovende bezigheid. Wij kunnen dit echter voor u oplossen, en hoe!
Om uw gasten meteen te verwennen stellen wij volgende opties voor:

TOASTJES DELUXE

(min. 6 stuks per soort)

€1,65 /stuk

Vers gebakken bruschetta belegd met luxe producten, inclusief gerookte zalm
met zure room, huis bereide tapenades en pestos, buffel mozzarella, enz.

LEPELS

€1,65 /stuk

(min. 6 stuks per soort)

Mooie porseleinen lepels met bite-size aperitief hapjes.

GLAASJES

€1,85 /stuk

(min. 6 stuks per soort)

Koude apertief hapjes gepresenteerd in glaasjes met een aperitief lepeltje.

MEDITERRAANS APERITIEFBORD (min. 6 pers.)

€6,95 /p.p.

Mooi porseleinen bord met huis bereide olijven, pesto en tapenades,
prosciutto, salami, grisini, gedroogde tomaten enz. Geserveerd met ciabatta.

GEZOND APERITIEFBORD (min. 6 pers.)

€6,95 /p.p.

Selectie van zachte tapenade van olijven, zachte kruidenkaas, pesto, hummus,
tatziki, rode bietsalade, geserveerd met verse gesneden groenten en ciabatta.

WARME APERITIEF HAPJES

(min. 6 stuks per soort)

Artisinale aperitiefhapjes om op te warmen in jullie oven.

€1,85 /stuk

FEESTSCHOTEL
Elk feest staat of valt met wat op tafel verschijnt! Wij bieden U graag een
overzicht van onze meest gevraagde schotels.

KAASSCHOTEL

€14,50 /p.p.

(min. 6 pers.)

Niets gezelliger dan een kaas- en wijnavond onder vrienden! Wij bieden U de
keuze uit minstens 7 soorten kaas uit Italië, België, Frankrijk en Holland.
Gepresenteerd met vers seizoensfruit, noten en uiteraard aangepaste confituur
op een originele houten kaasschotel, kan Uw avond niet meer stuk.
250g kaas per persoon.

CHARCUTERIESCHOTEL

(min. 6 pers.)

€14,50 /p.p.

Het moeten niet altijd kaasplanken zijn!
Kom eens verrassend uit de hoek met een van onze charcuterieborden.
Deze bestaan uit verschillende soorten topcharcuterie uit België, Frankrijk,
Spanje en Italië, afgewerkt met aangepaste sauzen en koude groenten.

BROODMAND

€3,00 /p.p.

(min. 6 pers.)

Uiteraard kunt U bij ons ook terecht voor allerhande broodmanden. Wij spreken
hier over net uit de oven, vers gebakken artisanale broodjes, perfect samengaand met onze ruime keuze aan feestschotels.

BREUGHELMAALTIJD

(min. 6 pers.)

€16,50 /p.p.

De naam alleen zegt het al! Voor de Bourgondiërs onder ons hebben we onze
zeer populaire, altijd succesvolle Breughelmaaltijden!

Wij bieden U graag een authentieke Breughelmaaltijd aan bestaande uit
verschillende soorten topcharcuterie en smaakvolle rijke kazen, gepresenteerd
met vers seizoensfruit, noten en heerlijke ovenverse tafelbroodjes.
Smultijd voor u en uw gasten!

SALADES & DESSERTS

(min. 6 pers.)

€18,50 /p.p.

Verschillende verse gourmet salades geserveerd met vers gebakken stokbrood
en een dessert erbij. Onze selectie salades bevat caesar salade met kip, Salade
van buffelmozzarella, Thaise salade van Ierse rib-eye, Griekse salade.
Dessert selectie incl. huisbereide chocolade mousse, pannacotta en tiramisu.

KOUDE SCHOTEL

(min. 6 pers.)

€18,75 /p.p.

Gepocheerde zalm, gebakken scampi’s, prosciutto, meloen, gerookte zalm,
kazen, charcuterie, groenten, gekookte eieren, huisbereide sauzen.
Geserveerd met vers gebakken tafelbroodjes.

KOUD BUFFET

(min. 8 pers.)

€28,50 /p.p.

Spiejes van gemarineerde kip, rosbief, gepocheerde zalm, gebakken scampi’s,
prosciutto en meloen, gerookte zalm, tomaat-garnaal, kazen, charcuterie,
groenten, gekookte eieren, aardappelsalade, pastasalade, huisbereide sauzen.
Geserveerd met vers gebakken tafelbroodjes.
Dessert: pannacotta met frambozen coulis en crumble van frambozen.

ITALIAANS BUFFET

(min. 8 pers.)

€28,50 /p.p.

Onze versie omvat verschillende antipasti, inclusief tomaat-mozzarella-pesto,
prosciutto-meloen, olijven en gedroogde tomaten enz. Verder uiteraard ook
pastasalade, lasagne en pasta met scampis (op te warmen), dit allemaal
artisanaal bereid in huis. Wij ronden uw Italiaanse feest graag af met pannacotta
en tiramisu als dessert ...

VERRASSINGSBRODEN
De klassieker bij uitstek. Toch maken wij er weer iets anders van. Zie hier de
verschillende opties:

KLASSIEK VERRASSINGSBROOD

€1,30 /stuk

Vers gebakken mini pistolets belegd met een assortiment van prepare,
tonijnsalade, krabsalade, kipcurry salade, kaas, ham, salami, ham en kaas.
Afgewerkt met aangepaste groenten en sauzen. Gepresenteerd in een mand.

GOURMET VERRASSINGSBROOD

€1,50 /stuk

Vers gebakken mini pistolets belegd met een selectie van gerookte zalm, grijze
garnalen, mozzarella, geitenkaas, prosciutto,... Afgewerkt met huisbereide
sauzen en groenten. Gepresenteerd in een mand.

BRUSCHETTA

€1,65 /stuk

Verse ciabatta, gegrild en belegd met een variëteit van luxe meditteraanse
ingrediënten.

WRAPS

€1,40 /stuk

Tortilla wraps, rijkelijk belegd, in bite-size hapjes gesneden.
Gepresenteerd op een schaal.

LUXE VERRASSINGSBROOD

(min. 4 pers.)

€12,95 /p.p.

Assortiment van vers gebakken kleine pistolets en wraps, belegd met verschillende
verse gourmet producten en versierd met vers fruit en gepresenteerd in een mand.

COMBI BORD

(min. 6 pers.)

€12,95 /p.p.

Combinatie van bruschetta, wraps, mini pistolets en Engelse boterhammen.
Met vers fruit erbij.

WRAPS & BAGUETTES

(min. 4 pers.)

€9,00 /p.p.

Verschillende tortilla wraps & baguettes, rijkelijk belegd met gourmet vulling.
Met vers fruit erbij.

BOARDROOM LUNCH

€5,50 /p.p.

Vers gebakken stokbrood belegd met klassieke en gourmet opties. Gesneden
in hapklare hapjes en uitnodigend gepresenteerd in een mand.

LUNCHBOX(min. 6 pers.)

€11,00 /p.p.

3 mini pistolets, 2 soorten beleg, mini slaatje, stuk fruit, fles water of blik
frisdrank, dessert.

DESSERTS
Verras uw gasten met een origineel dessert. Geen doordeweekse taarten
maar geraffineerde borden. Hoewel wij ook hier liefst iets uniek samenstellen
met de klant, volgen hier toch reeds enkele voorbeelden.

STANDAARD PORTIES

(min. 6 per soort)

€4,95 /stuk

Kies uit onze selectie huisbereide desserts: chocolade mousse, tiramisu, panna
cotta met coulis van frambozen, fruitsalade met slagroom, yoghurtsoepje met
passievrucht en rode vruchten.

MINI DESSERT PORTIES

(min. 8 per soort)

€2,95 /stuk

Wij voorzien normaal 2 à 3 porties p.p. Huis bereide chocolade mousse,
panna cotta met coulis van frambozen, tiramisu, fruitsalade met slagroom,
yoghurtsoepje.

HIGH TEA OP ZIJN ENGELS

(min. 8 pers.)

€9,00 /p.p.

High Tea wordt in Engeland al jaren geserveerd bij de aristocratie en is een
traditie bij luxe hotels. Wij bieden u graag onze interpretatie hiervan. Perfect
voor bij de koffie, bij vrienden of bij een bedrijfsvergadering. Wij serveren op
wit porselein een assortiment van mini desserts, vers gebakken brownies en
koekjes, finger sandwiches, vers fruit.

HUISBEREID IJS
OP ITALIAANSE WIJZE

€16,00 per liter
(min. 8 pers.)

Keuze uit vanille, chocolade, speculaas, stracciatella, mokka, aardbei, banaan,
echte pistache, praliné, citroen.

DESSERTBORD(min. 8 pers.)

€9,00 /p.p.

De gelegenheid om te scoren bij Uw publiek. Heel divers, heel lekker en
vooral superorigineel. Met een desserttafel van Belinda is het altijd feest!
Selectie van vers fruit, mini porties desserts, vers gebakken brownies,
artisanale koekjes, gebakjes en verse slagroom.

FRUITPLANK

€6,00 /p.p.

(min. 8 pers.)

Exotisch vers fruit op schaal gepresenteerd.

FRUITSPIES

€1,20 /p.p.

(min. 8 pers.)

Ideaal bij Uw aperitief of als lichte afsluiter na uw maaltijd.

HOE BESTELLEN?
Alle cateringaanvragen kunnen enkel besteld worden via telefoon of
bij ons in de zaak, niet online. Alle vermelde formules zijn immers
slechts voorbeelden. Wij staan er op om elk feest uniek te maken en
dit in samenspraak met de klant.
Alle prijzen zijn incl. BTW. Folder geldig tot 31/12/2019
Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

www.facebook.com/belindadelivery
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