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De communie of het lentefeest is een onvergetelijk moment in het leven van 

uw kind. Op deze mooie dag zorgen wij ervoor dat u in het gezelschap van 

familie en vrienden volop kan genieten. 

 

 

Voor deze gelegenheid kan U een keuze maken uit onderstaande lijst: 

- Verwelkoming en receptie 

- Gevulde kofferbroden 

- Koud buffet 

- Italiaans buffet 

- Gemengd koud en warm buffet 

- Barbecue festijn 

- Desserten 

 

 

Maak Uw keuze en leg alvast de datum vast… 

- Bestel online 

- Mail ons uw bestelformulier (pag 14-18) naar info@dirktack.be 

- Bezorg ons Uw ingevuld bestelformulier aan de kassa 

 

U kan bij eventuele vragen steeds bij onze chef terecht in de winkel of 

telefonisch (0496/80 62 35). 

 

mailto:info@dirktack.be
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Verwelkoming 

Dipschotel met een waaier van groentjes geserveerd in potjes 

• Wortel 
• Selder 
• Bloemkool 
• Radijsjes 
• Kers tomaatjes 
• Komkommer 
• Coctailsaus 

€20,00 per mandje van 6 potjes 

Tapasschotel met een waaier van tapa’s geserveerd in potjes 

• Olijfjes 
• Zongedroogde tomaatjes 
• Pepedews 
• Ansjovis 
• Salami 
• Chorizzo 

€25,00 per mandje van 6 potjes 
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 Receptiebuffet 

Onze zoete of zoute gerechtjes worden per persoon geserveerd in een glaasje 
of wegwerp potje met bijhorend lepeltje of vorkje. 

Assortiment zoute hapjes 

• Glaasje met gebakken parmaham en meloen, afgewerkt met een 
exotisch sausje 

• Glaasje gevuld met gerookte zalm en appelblokjes 
• Glaasje gevuld met garnaalcoctail 
• Glaasje met vegetarische groentjes 
• Glaasje met fettakaas en komkommer 
• Glaasje met tomaat mozzarella 
• Glaasje met gestoomde kip en garnituur 

€1,70 per glaasje 

Assortiment zoete hapjes 

• Potje met chocomousse 
• Potje met rijstpap en een tintje bruine suiker 
• Potje met riz condez en een boudoir koekje 
• Potje met verse fruitsla 
• Potje met diplomat en een fruittintje 
• Gebakje van bladerdeeg met fruit 

€1,70 per potje / stuk 
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Assortiment warme hapjes* 

• Mini worstenbroodje 
• Mini videetje met kip  
• Mini viddetje met vis  
• Mini videetje met kaas 
• Mini pizza 

€0,70 per stuk 

‘* Deze hapjes moeten +/- 10 min opgewarmd worden in een oven op 180° 

Assortiment mini belegde broodjes (sandwiches en of pistoletjes) 

• Prepare 
• Krab  
• Garnaal  
• Tonijn 
• Kip curry 
• Kaas 
• Hesp 

De broodjes worden in een dentelle geserveerd 

€1,25 per stuk 

Samengesteld receptiebuffet 1 

• Dipschotel verse groentjes 
• Tapasschotel 
• 2 open belegde mini broodjes (per persoon) 
• Lepel met gegrilde scampi’s 
• Witloofblaadje met assortiment mousses 
• 2 mini tomaatjes gevuld met garnalen 

€10 per persoon 
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Samengesteld receptiebuffet 2 

• 2 mini zoute gerechtjes (per persoon) 
• 2 open belegde mini broodjes (per persoon) 
• 3 Belegde toastjes (assortiment) 
• 2 Witloofblaadjes met assortiment mousses 
• 2 Mini tomaatje gevuld met garnalen 

€11 per persoon 

Voor beide samengestelde buffetten gelden de volgende kortingen: 

Vanaf 10 personen -10% 

Vanaf 20 personen -15% 

Vanaf 30 personen -20% 

Assortiment afzonderlijke producten 

• Open belegde broodjes €1,85/stuk 
• Open belegde broodjes met garnering €2,20/stuk 
• Belegde mini broodjes of pistoletjes €1,25/stuk 
• Belegde toastje €1,00/stuk  
• Witloofblaadjes met assortiment mousses €1,25/stuk 
• Lepel met gegrilde scampi’s €1,50/stuk 
• Mini tomaatje gevuld met garnalen €1,80/stuk 
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Gevulde kofferbroden 

Rieten mand gevuld met mini pistoletjes of sandwiches, geserveerd in een 

dentelle. De mand wordt gegarneerd met kerstomaatjes en peterselie. 

Belegd met 

• Salades 

• Franse brie 

• Kaas 

• Hesp 

Vergezeld van een aangepaste groente 

• Tomaat 

• Komkommer 

• Sla 

• Geraspte wortel 

• Augurk 

€35 voor een mand van 25 broodjes (€1,40/stuk) 

€50 voor een mand van 50 broodjes (€1,25/stuk) 

€1,25 voor aantallen boven 50 stuks (2-3 manden) 

€1,25 voor aantallen boven 100 stuks geldt een extra korting van 10%  
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Koud buffet 

Het koud buffet is samengesteld uit: 

• Tomaatje gevuld met grijze garnaaltjes 

• Gestoomde Noorse zalm en gerookte zalm 

• Gevuld eitje met hammousse 

• Onze beenham met verse asperges 

• Sappig gebakken kalkoenfilet met verse ananas 

• Italiaanse ham met verse meloen 

• 5 Soorten verse marktgroentjes 

o Witte koolsla 

o Krokante seizoen sla met fetta blokjes 

o Pasta salade met pesto 

o Gestoomde verse boontjes sla 

o Combinatie van tomaat en komkommer 

• Aardappelsla van het huis met aangepaste sausjes 

• Assortiment brood en botertjes 

€24,90 per volwassene (+12 jaar) 

€12,50 per kind (-12 jaar) 
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Italiaans buffet 

Het Italiaans buffet is samengesteld uit: 

• Carpaccio van rundsvlees met rucola en Parmezaan, besprenkelt met 

kruiden olie 

• Schotel vitello tomato 

• Pasta met pesto en gerookte kip 

• Penne met baselicum en parmezaanse kaas, afgewerkt met zongedroogde 

tomaatjes 

• Mandje met assortiment olijf mix 

• San Danielle ham met verse meloen 

• Slamix en rucola met pijnboompitten 

• Schotel met Italiaanse salami en stofellotoworst 

• Ciabattabrood en Foccaciabrood 

€24,00 per volwassene (+12 jaar) 

€14,00 per kind (-12 jaar) 

Gemengd koud en warm buffet 

Het koud buffet is samengesteld uit: 

• Tomaatje gevuld met grijze garnaaltjes 

• Zacht gerookte Noorse zalm met frisse groentjes 

• Gevuld eitje met hammousse 

• Italiaanse ham met verse meloen 

• 5 Soorten verse marktgroentjes 

o Witte koolsla 

o Krokante seizoen sla met fetta blokjes 

o Pasta salade met pesto 

o Gestoomde verse boontjes sla 

o Combinatie van tomaat en komkommer 

• Aardappelsla van het huis met aangepaste sausjes 

• Assortiment brood en botertjes 

 

 



 

 

 

10 

Topslager Dirk Tack  - Parklaan 53  - 2610 Wilrijk   tel: 0496/806235 

 

Het warm buffet is samengesteld uit: 

• Tongfilets in een lekkere garnaalsaus 

• Varkenshaasje met spekjes in een paddestoelen sausje 

• Gebakken patatjes van de chef 

€27,00 per volwassene (+12 jaar) 

€15,00 per kind (-12 jaar) 

Barbecue festijn 

Samengestelde formule ideaal voor een leuke dag 

Warme aperitiefhapjes (2 stuks/persoon)*: 

• Mini worstenbroodje 
• Mini pizza 

Koude aperitiefhapjes (2 stuks/persoon): 

• Glaasje van garnaal cocktail 
• Glaasje van gerookte zalm met appelblokjes 

Barbecue festijn **: 

Wie bieden U een kwaliteitsvolle vleesplank aan bestaande uit: 

• Voor de volwassenen  (12 stuks) 
o Mini gemarineerde gerijpte entrecote 
o Mini gemarineerde kipfilet 
o Mini hamburger 
o Mini chipolata worst 
o Mini mergueze worst 
o Mini brochetje runds 
o Mini brochetje kip 
o Mini brochetje varkens 
o Brochetje van 2 scampi’s 
o Gemarineerde sparerib 
o Lams koteletje 
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o Mini barbecue worstje 

 

• Voor de kinderen  (6 stuks) 
o Mini gemarineerde kipfilet 
o Mini hamburger 
o Mini chipolatta worst 
o Mini brochetje kip 
o Brochetje van 2 scampi’s 
o Gemarineerde sparerib 

Groenten buffet: 

Onze vers klaargemaakte groentes worden in porseleinen schotels 

gepresenteerd zodat U deze onmiddellijk op tafel kan plaatsen. 

Het buffet is samengesteld uit: 

• Tomatensla 
• Komkommersla 
• Boontjessla 
• Pasta met pesto 
• Appelmoes 
• Witte koolsla 
• Witloof gesnipperd met fijne appel 
• Geraspte worteltjes 
• Rijst gekookt met verse ananas en abrikoos pesto 
• Aardappelsla 
• Jonge slamix met fetta 
• Verschillende koude sausjes 
• Vers gebakken frans brood 
• lookboter 

‘* Warme aperitiefhapjes 7 min opwarmen in de oven op 180° 

** Het vlees kan op de barbecue of op tepan yaki platen bereidt worden. 

Daar het om kleine porties gaat is de baktijd minimaal. 
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Voor alle vragen in verband met de samenstelling kan U steeds telefonisch 

terecht op 0496 80 62 35.  

 

 

€25,00 per volwassene (+12 jaar, 2 warme en 2 koude aperitiefhapjes, 12 
soorten vlees en het volledige groenten buffet) 

Bestelling vanaf 10 personen 10% korting 

Bestelling vanaf 15 personen 15% korting 

Bestelling vanaf 20 personen 20% korting 

€15,00 per kind (-12 jaar, 2 warme en 2 koude aperitiefhapjes, 6 soorten vlees 
en het volledige groenten buffet) 

Bestelling vanaf 10 personen 10% korting 

Bestelling vanaf 15 personen 15% korting 

Bestelling vanaf 20 personen 20% korting 

 

Dessert buffet 

Het dessert buffet bestaat uit 6 verschillende dessertjes gepresenteerd in 

buffetvorm waaruit uw gasten een vrije keuze kunnen maken: 

• Potje met verse chocomousse 
• Potje met verse rijstpap en een tintje bruine suiker 
• Appelgebakje 
• Potje met verse fruitsla 
• Frangipan gebakje 
• Tarteletje van bladerdeeg met vers fruit 

€9,00 per volwassene (+12 jaar) 6 stuks dessert 

€6,00 per kind (-12 jaar) 4 stuks dessert 
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Op aanvraag zijn ook onze gekende taarten in buffetvorm verkrijgbaar: 

• Aardbeientaart  

€18,00 per stuk (6 personen) 

€30,00 per stuk (10 personen) 

• Bananentaart  

€12,00 per stuk (6 personen) 

€22,00 per stuk (10 personen) 

• Verse fruittaart  

€18,00 per stuk (6 personen) 

€28,00 per stuk (10 personen) 

• Kriekentaart  

€14,00 per stuk (6 personen) 

€22,00 per stuk (10 personen) 

• Appeltaart 
• Rijsttaart  

€12,00 per stuk (6 personen) 

€20,00 per stuk (10 personen) 
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Naam: ……………………………………….          Datum: ………………          

 

Straat : ………………………………………          Huisnr:………………. 

 

Postcode ………..       Gemeente: ………………….        

 

Gsm/tel nr: ………………………      E-mail: …………………………….. 

 

 

Verwelkoming Stukprijs 
Aantal 

manden 

Dipschotel groentjes (mandje van 6 potjes) 20 €   

Dipschotel tapa's (mandje van 6 potjes) 25 €   

Receptiebuffet     

Assortiment zoute hapjes Stukprijs Aantal 

Glaasje met gebakken parmaham en meloen, 

afgewerkt met een exotisch sausje 
1,70 €   

Glaasje gevuld met gerookte zalm en 

appelblokjes 
1,70 €   

Glaasje gevuld met garnaalcoctail 1,70 €   

Glaasje met vegetarische groentjes 1,70 €   

Glaasje met fettakaas en komkommer 1,70 €   

Glaasje met tomaat mozzarella 1,70 €   

Glaasje met gestoomde kip en garnituur 1,70 €   
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Assortiment zoete hapjes Stukprijs Aantal 

Potje met chocomousse 1,70 €   

Potje met rijstpap en een tintje bruine suiker 1,70 €   

Potje met riz condez en een boudoir koekje 1,70 €   

Potje met verse fruitsla 1,70 €   

Potje met diplomat en een fruittintje 1,70 €   

Gebakje van bladerdeeg met fruit 1,70 €   

Assortiment warme hapjes Stukprijs Aantal 

Mini worstenbroodje 0,70 €   

Mini videetje met kip  0,70 €   

Mini videetje met vis  0,70 €   

Mini videetje met kaas 0,70 €   

Mini pizza 0,70 €   

Assortiment mini belegde broodjes (sandwiches 

en of pistoletjes) 
Stukprijs Aantal 

Prepare 1,25 €   

Krab  1,25 €   

Garnaal  1,25 €   

Tonijn 1,25 €   

Kip curry 1,25 €   

Kaas 1,25 €   

Hesp 1,25 €   
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Samengesteld receptie buffet per persoon Aantal 

Samengesteld receptiebuffet 1 10 €   

Samengesteld receptiebuffet 2 11 €   

Assortiment afzonderlijke producten stukprijs Aantal 

Open belegde broodjes 1,85 €   

Open belegde broodjes met garnering 2,20 €   

Belegde mini broodjes of pistoletjes 1,25 €   

Belegde toastje 1 €   

Witloofblaadjes met assortiment mousses 1,25 €   

Lepel met gegrilde scampi’s 1,50 €   

Mini tomaatje gevuld met garnalen  1,80 €   
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Gevulde kofferbroden stukprijs Aantal 
    

mand van 25 broodjes 35 €       

mand van 50 broodjes 50 €   Aantal personen   

aantallen boven 50 stuks (2-3 manden) 1,25 €       

Buffeten per volwassene 
Aantal 

volwassenen 
per kind 

Aantal 

kinderen 

Koud buffet 25 €   13 €   

Italiaans buffet 24 €   11 €   

Gemengd koud en warm buffet 27 €   15 €   

Barbeque festijn 

 
 

per volwassene 

(12 soorten vlees) 

Aantal 

volwassenen  

per kind 

(6 soorten vlees) 

Aantal 

kinderen 

2 warme en 2 koude aperitiefhapjes, vlees en het 

volledige groenten buffet 
25 €   15 € 
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Dessert buffet 
per volwassene 

(6 desserts) 

Aantal 

volwassenen  

per kind 

(4 desserts) 

Aantal 

kinderen 

dessert buffet 9 €   6 € 
  

Verse taarten stukprijs 6 personen 
aantal 

taarten 

stukprijs 10 
personen 

aantal taarten 

Aardbeientaart  18 €   30 € 
  

Bananentaart  12 €   22 € 
  

Verse fruittaart  18 €   28 € 
  

Kriekentaart  14 €   22 € 
  

Appeltaart 12 €   20 € 
  

Rijsttaart  12 €   20 € 
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