
 

 

 
Beste feestvarken(s), 
 
Binnenkort is het jouw/jullie dag! Leuk dat jullie denken om bij ons jouw/jullie feest 
door te brengen. 
 
We maken graag voor elke feest een formule op maat, om jullie hiermee op gang te 
brengen, hieronder alvast enkele voorstellen. 
 
We kijken er naar uit om jullie feest samen te bespreken en personaliseren.  
 

Wat mag je verwachten? 
 
Koffiekoekjes, mini donuts, pistolets en sandwiches,... 
Yoghurt 
Vers fruit 
Homemade granola 
Ontbijtgranen 
Kaas- en vleesschotels, gerookte zalm 
Zelfgemaakte salades zoals tonijnsla, eiersalade, … 
Gerookte ham met meloen 
Tomaat mozzarella 
Zelfgemaakte choco, speculaaspasta en confituur 
Eitjes 
Chocoladefontein, poffertjes, muffins 
Koffie, thee en verschillende soorten fruitsap 
En nog zoveel meer! 
 
Prijs: €23 
Inclusief glaasje cava: €27 
Voor KIDS van 4 tot 8 jaar: € 8 
Voor KIDS van 9 tot 12 jaar: €15 
Van 10.00 tot 12.00 



 

 

Mini sandwiches & Wraps 
Mini gebakjes zoals eclairs, macarons,.. 
Mini-donuts 
Fruitsalade 
Huisgemaakte dessertjes 
Bij ontvangst cava of fruitsap 
Onbeperkt koffie, thee, frisdranken water. 

 
 

 
€ 29,50/pp 

Ideaal voor bijvoorbeeld een babyshower 
 
 
 



 

 

In onze tuin hebben we een heel gezellige tafel met geïntegreerde kolen-BB. Deze is 
specifiek ontwikkeld om met 6 à 8 personen rond te koken. 
We voorzien diverse stukken vlees, salades en brood voor jullie intieme barbecue 
zonder voorbereidingen of werk! 

€ 24,50/pp à 32,50/pp 

 
 



 

 

 
 

 
 
Voor het ontvangst voorzien we doorgaans een uurtje. Natuurlijk hangt dit af van hoe 
uitgebreid u het aperitief wenst. De dranken leggen we uit in puntje 2, bij het aperitief 
horen natuurlijk ook hapjes! 
 
Hapjes in bediening: 
 

• Bitterbal – mini loempia - calamares – kippenboutjes   €3,50pp 
 

• Artisanale aperokroketjes (4): garnaal – geitenkaas met zongedroogde 
tomaten – Ardeens – vol-au-vent      €4,80pp 
 

• Bruschetta’s:  mozzarella – gerookte ham – gerookte zalm  €5,00pp 
 

• Glaasje gazpacho met Italiaans spiesje,  Thaise gehakballetjes met zoet- 
vurige dipsaus, glaasje van ham met meloen    €6,00pp 
 

• Courgettemousse met garnaaltjes, gevulde champignon met gerookte ham, 
scampi met mango gazpacho       €8,50pp 

 
Hapjes op de tafels: 
 

• Nachos met guacomole en zure room (portie voor ca. 4 personen) €4,50 

• Vlaamse tapasplank (portie voor ca. 4 personen)   €9,00 
Kaas, salami, pens, boulet, augurk, zure ui 

• Italiaanse tapasplank (portie voor ca. 4 personen)   €12,50 
Olijfjes, zongedroogde tomaten, Italiaans charcuterie, ansjovis, tomaat 
mozzarella, tapende me grissini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
U heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen een drankenforfait of verrekening 
volgens verbruik. Bij verrekening volgens verbruik kiest u zelf welke items uit de 
drankenkaart geserveerd mogen worden en welke niet. Raadpleeg hiervoor onze 
menu.  
 
 
Drankenforfait  
 
Volgende dranken worden naar believen geserveerd: 

• Bij aperitief: cava – appelsiensap 

• Huiswijnen: wit – rood – rosé  

• Bieren en frisdranken 

• Bruis en plat water op de tafels 

• Koffie en thee bij het dessert 
 
De bieren en frisdranken van de menu zijn tevens door de gasten op verzoek te 
bestellen en inbegrepen. 
 
3uur, startende bij het aperitief: 
 
 

• Kinderen 0-3:  gratis 

• Kinderen 3-6: € 4,00 

• Kinderen 6-12: € 7,50 

• Kinderen 12-16: € 12,50 

• Volwassenen: € 19,50 
 
5uur, startende bij het aperitief: 
 
 

• Kinderen 0-3:  gratis 

• Kinderen 3-6: € 6,00 

• Kinderen 6-12: € 10,00 

• Kinderen 12-16: € 15,00 

• Volwassenen: € 24,50 
 
Na de forfait worden de consumpties verrekend volgens verbruik, u wordt hiervan op 
de hoogte gebracht. 

 



 

 

 
Bij het opstellen van jullie feestmenu zijn de mogelijkheden eindeloos. Hieronder 
vindt u enkele voorstellen. De prijs is te bepalen naar gelang uw keuze. 

Voorgerechten in buffetvorm  

• Vitello tonato 

• Salade caprese 

• Italiaanse ham met meloen 

• Schotse zalm met ajuin en peterseliesnippers 

• Tomaat garnaal 

• Gevulde perzik met tonijn 

• Assortiment fijne vleeswaren 

• Assortiment mini wraps 

• Gevulde eitjes 

• Gemengde salade  
 
Soepen aan tafel geserveerd  

• Tomatenroomsoep met balletjes en basilicum 

• Aspergeroomsoep met gerookte zalm en bieslook 

• Wortelsoep met gerookte heilbot  

• Bloemkoolsoep met grijze garnaaltjes 
 
Hoofdgerechten in buffetvorm 

• Griekse salade met feta 

• Quinoasalade met kip en sesamdressing 

• Pastasalade met tonijn  

• Bornemse witte asperges met gerookte ham en gekookte eitjes 

• In de oven gegaarde krielaardappeltjes met rozemarijn en zeezout. 

• Huisgemaakte lasagne (bolognaise of zeevruchten) 

• Vispannetje met zalm en kabeljauw uit de oven 

• Kalkoenstoofpotje  

• Pulled pork met zijn garnituren 

• Verschillende soorten mini quiches 

• Belegde broodjes 

• Croques (monsier, zalm, italiaanse croque, brie/peer) 

• Verschillende soorten brood 

• Assortiment groentjes aangepast aan het buffet 
 
Bourgondische BBQ met aangepaste salades      

• Standaard BBQ: BBQ-worst - gemarineerd spek – Gemarineerde kippenbout 
– Rundsbrochette – Hamburger – gemarineerde ribbekes Groentebrochette 

• De Luxe BBQ:Scampibrochette – vispapillot - Côte à l'os of Chateaubriand – 
Lamskroon – gemarineerde kalkoenfilet – Gemengde brochette   

• Groentebrochette 

• Peperroom en bearnaise 

• Diverse salades, rauwkost en dressings.  
 



 

 

Desserten buffet 

• Assortiment mini gebakjes (3pp)       

• Glaasjes met chocomousse, rijstpap, tiramisu  

• Verse vruchtensalade 

• Chocoladefontein met poffertjes en soesjes 

• Schepijs  

• IJslammetje 
 

 
Onze ruimtes en tafels hebben al een gezellige en verzorgde aankleding. Voor elk 
feest worden de tafels natuurlijk geschikt zoals de klant wenst.  
 
Wenst u nog extra aankleding kan dit zeker, we denken dan aan extra bloemen of 
ballonendecoratie. 
 
Voor de gasten is zowel Het Bijhuis en de tuin ter beschikking, kindjes kunnen gerust 
in de ommuurde tuin spelen. In Het Bijhuis zelf hebben we de veranda, tussenruimte 
en achterste ruimte, zo kunt u bijvoorbeeld kiezen om de kindjes de gehele achterste 
ruimte te laten inpalmen.  
 
Zijn er buiten de reeds aanwezige faciliteiten nog graag extra’s zoals een 
springkasteel of animatie acts dan is dit zeker bespreekbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


