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Barbecue, een moment om samen met vrienden en familie te delen en te 
koesteren. Geniet van het gezellig samenzijn, wij verzorgen de voorbereiding. 

 

Voor deze gelegenheid kan U kiezen uit onderstaande lijst: 

- Verwelkoming 
- Vlees pakketten 
- Vis pakketten 
- Groenten pakketten 
- Topklasse barbecue schotel nr 1 
- Topklasse barbecue schotel nr 2 
- Topklasse barbecue schotel nr 3 
- Topklasse barbecue schotel nr 4 
- Desserten 
- Gourmet 
- Fondue 
- Stone grill 
- Tepan yaki 
- Barbecue aan huis (Wij bakken voor U) 

 

 

Maak Uw keuze en leg alvast de datum vast… 

- Bestel online: http://www.dirktack.be 
- Mail ons uw bestelformulier (pag 20-27) 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). 

 

http://www.dirktack.be/
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 en prikkertjes 
€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 

 Vleespakketten 
Onze pakketten worden klaargemaakt en geserveerd op schotels. 

Vleespakket nr. 1 (kinderpakket 200gr vlees)  
• Gemarineerde kipbrochette 
• Chipolata op een stokje 
• Rundshamburgertje 
€3,10 per persoon 
 

Vleespakket nr. 2 (kinderpakket 250gr vlees)  
• Kippeballetjes op stokje 
• Kalfsplaveitje 
• Chipolata op een stokje 
€3,90 per persoon 
 

Vleespakket nr. 3 (kinderpakket 250gr vlees)  
• Gemarineerde kipfilet 
• Chipolata op een stokje 
• Kippehaasspiesje 
€3,95 per persoon 
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Vleespakket nr. 4 (300gr vlees)  

• Barbecueworst 
• Rundshamburger 
• Gemarineerde kipfilet 
€4,50 per persoon 
 

Vleespakket nr. 5 (350gr vlees)  
• Merguezeworst op stokje 
• Gemarineerde gerijpte tournedos 
• Gemarineerde gestoomde vleesrib 
€6,50 per persoon 

 
Vleespakket nr. 6 (350gr vlees)  

• Chipolata op een stokje 
• Rundshamburger 
• Gemarineerde kipbrochette 
€5,60 per persoon 

 
Vleespakket nr. 7 (400gr vlees)  

• Gemarineerde kipfilet 
• Gemarineerde gerijpte entrecote 
• Gemarineerde kalkoenbrochette 
• Gemarineerde gestoomde sparerib 
€7,15 per persoon 

Vleespakket nr. 8 (400gr vlees)  
• Rundshamburger 
• Gemarineerde gestoomde kippenbout 
• Gemarineerde rundsbrochette 
• Gemarineerde kipbrochette 
€5,90 per persoon 

Vleespakket nr. 9 (450gr vlees)  
• Gemarineerde gerijpte tournedos 
• Chipolata op stokje 
• Gemarineerde varkensmignonette 
• Gemarineerde kipfilet 
€9,00 per persoon 

Vleespakket nr. 10 (500gr vlees)  
• Gemarineerde gerijpte entrecote 
• Gemarineerde gestoomde vleesrib 
• Barbecueworst 
• Gemarineerde gestoomde kippenbil 
€7,50 per persoon 
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Vleespakket nr. 11 (500gr vlees)  

• Gemarineerde kip brochette 
• Gemarineerde kalkoensteak 
• Chipolata op stokje 
• Rundshamburger 
• Gestoomde spareribs 
€7,50 per persoon 
 

Vleespakket nr. 12 (500gr vlees)  
• Gerijpte entrecote 250gr 
• Kippehaasspiesje 
• Gemarineerde gestoomde vleesrib 
• Kalfsplaveitje 

€10,90 per persoon 
 

Vegetarisch pakket nr. 13  
• Brochette van champignons 
• Brochette van paprika en courgette 
• Papillotte van groenten burger met gestoofde groenten 
€4,50 per persoon 

Vleespakketten kunnen vrij gecombineerd worden.  Voor het totale aantal personen gelden 
de volgende kortingen 

Vanaf 10 personen -5% 
Vanaf 20 personen -8% 
Vanaf 30 personen -10% 

Vispakketten 
4 Scampi brochettes  €2,50 
6 Scampi brochettes  €3,00 
Zalmpapillotte in aluminium €5,90/stuk 
Kabeljauwpapillotte in aluminium €5,00/stuk 
Tongfiletpapillotte in aluminium €4,80/stuk 
Scampipapillotte in aluminium €5,00/stuk 
Brochette van verse zalm (200gr) €5,00/stuk 
Brochette van verse kabeljauw (200gr) €4,50/stuk 
Gemengde brochette van zalm en kabeljauw €4,80/stuk 
Verse moot zalm op vel met kruidenboter €5,95/stuk 
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                                            Groenten pakketten 

De groentjes worden in onze keuken, vers bereid en op smaak gebracht. Ze worden in 
porseleinen kommetjes gepresenteerd 

Groenten pakket nr1  (6 groentjes + 4 sausjes + brood)   
• Gesneden tomaatjes 
• Gesnipperde komkommerschijfjes 
• Gestoofde boontjessla 
• Geraspte worteltjes 
• Witte koolsla met appeltjes 
• Aardappelsla 
• Cocktailsaus 
• Tartaarsaus 
• Barbecuesaus 
• Currysaus 
• 1/3 stokbrood per persoon 

 4,50€ per persoon 
 
 Groenten pakket nr2  (11 groentjes + 5 sausjes + brood) 

• Gesneden tomaatjes 
• Gesnipperde komkommerschijfjes 
• Gestoofde boontjessla 
• Witte koolsla met appeltjes 
• Geraspte worteltjes 
• Aardappelsla 
• Gesnipperd witloof met vinaigrette 
• Rijst sla met ananas + peche in sambal vinaigrette 
• Gekookte pasta met groene pesto 
• Gekookte pasta met fetta en rode pesto 
• Sla mix met cerise tomaatjes en fetta 
• Cocktailsaus 
• Tartaarsaus 
• barbecuesaus 
• Currysaus 
• Looksaus 
• Pizzabroodjes  
• Lookboter 
• 1/3 frans brood per persoon 

  5,75€ per persoon 
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Groenten pakket nr3 (7 koude groentjes + 3 warme groentjes + 5 sausjes + brood)   

Koude groentjes 
• Gesneden tomaatjes 
• Gesnipperde komkommerschijfjes 
• Gestoofde boontjessla 
• Witte koolsla met appeltjes 
• Geraspte worteltjes 
• Aardappelsla 
• Gekookte pasta met groene pesto 

Warme groentjes 
• Gebakken nicola patatjes 
• Gebakken champignons 
• Gebakken wokgroentjes 

 Sausjes 
• Cocktailsaus 
• Tartaarsaus 
• Barbecuesaus 
• Currysaus 
• Looksaus 

Brood 
• Pizza broodjes 
• Lookboter 
• 1/3 frans brood per persoon 

€6,50 per persoon 
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Topklasse barbecue schotels 
Topklasse barbecue schotel nr1  

Een vleesplank samengesteld uit verschillende soorten vlees. Deze porties zijn bewust klein 
gehouden zodat U van de verschillende stukjes kan proeven en genieten. Deze plank wordt 
steeds mooi af gegarnierd met enkele groenten en fruitsoorten. 

 Samenstelling van de plank ( 12 soorten vlees per persoon) 
• Gemarineerde gerijpte entrecote 
• Gemarineerde kipfilet 
• Hamburger 
• Chipolatta op stokje 
• Merguezeworst op stokje 
• Brochetje van rundssteak 
• Haasje van kipfilet op stokje 
• Brochetje van gemarineerde kalfssteak 
• Brochetje van 2 scampi’s 
• Gemarineerde gestoomde spareribs 
• Lamskoteletje 
• Barbecueworst 

€15,00 per persoon 
 
Samenstelling van de plank (8 soorten vlees per persoon) 

• Gemarineerde gerijpte tournedos 
• Gemarineerde kipfilet 
• Hamburger 
• Chipolatta op een stokje 
• Brochetje van rundssteak 
• Brochetje van 2 scampi’s 
• Gemarineerde gestoomde sparerib 
• Lamskoteletje 

€12,00 per persoon 
 
Samenstelling van de kinderplank (6 soorten vlees per persoon) 

• Mini gemarineerde kipfilet 
• Mini hamburger 
• Mini chipolatta op een stokje 
• Mini brochetje van kip 
• Brochetje van 2 scampi’s 
• Gemarineerde sparerib 
€8,00 per persoon 
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Samengestelde vleesplank + groenten pakket 

Vleesplank (12 soorten vlees)+groentenpakket nr1    €19,00 per persoon 
Vleesplank (12 soorten vlees)+groentenpakket nr2    €20,00 per persoon 
Vleesplank (12 soorten vlees)+groentenpakket nr3   €21,00 per persoon 
Vleesplank (8 soorten vlees)+groentenpakket nr1      €16,00 per persoon 
Vleesplank (8 soorten vlees)+groentenpakket nr2      €17,00 per persoon 
Vleesplank (8 soorten vlees)+groentenpakket nr3      €18,00 per persoon 
Kindervleesplank (6 soorten vlees)+groentenpakket nr1     €12,00 per persoon 
Kindervleesplank (6 soorten vlees)+groentenpakket nr2     €13,00 per persoon 
Kindervleesplank (6 soorten vlees)+groentenpakket nr3     €14,00 per persoon 

 

 Top klasse barbecue schotel nr 2 

Deze formule omvat het volgende 

 Aperitiefhapjes 

2 warme aperitiefhapjes  ( 7 min in oven opwarmen) 
• Miniworstenbroodje 
• Mini pizza 

 2 koude aperitiefhapjes 
• Glaasje van garnaal cocktail 
• Glaasje van gerookte zalm met appeltje 

Barbecue festijn 

Wij bieden u een lekkere samengestelde kwaliteits vleesplank + groenten pakket + sausjes en 
brood aan. 

Vleesplank  voor volwassenen met een leuk assortiment van 12 verse gekruide mini 
vleesporties  

• Mini gemarineerde gerijpte entrecote 
• Mini gemarineerde kipfilet 
• Mini hamburger 
• Mini chipolattaworst 
• Mini merguezeworst 
• Mini brochetje runds 
• Mini brochetje kip 
• Mini brochetje varkens 
• Brochetje van 2 scampi’s 
• Gemarineerde sparerib 
• Lamskoteletje 
• Mini barbecueworstje 
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Vleesplank  voor kinderen met een leuk assortiment van 6 verse gekruide mini vleesporties  
• Mini hamburger 
• Mini chipolattaworst 
• Mini brochetje kip 
• Gemarineerde sparerib 
• Mini gemarineerde kipfilet 
•  Brochetje van 2 scampi’s 

Het vlees kan op de barbecue of op tepan yaki platen gebakken worden, vermits het allemaal 
kleine porties zijn is de baktijd minimaal. 

Groenten buffetje 

De groentjes worden in onze keuken vers bereid en op smaak gebracht. Ze worden in 
porseleinen kommetjes gepresenteerd 

Soorten 
• Tomatensla 
• Komkommersla 
• Boontjessla 
• Pasta bewerkt met pesto 
• Appelmoes 
• Witte kool sla 
• Witloof gesnipperd met fijne appel 
• Geraspte worteltjes 
• Rijst gekookt met verse ananas en abrikoos pesto 
• Aardappelsla 
• Jonge sla mix met fetta 
• Verschillende koude sausjes 
• Vers gebakken frans brood 
• Lookboter 

Volwassenen pakket (2 warme + 2 koude hapjes + 1 2 soorten vlees + groenten pakket) 
€25,00 per persoon 

Kinder pakket (2 warme + 2 koude hapjes + 6 soorten vlees + groenten pakket) 
€15,00 per persoon 
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Top klasse barbecue schotel nr 3 

Deze formule omvat het volgende 

Aperitiefhapjes 

2 warme aperitiefhapjes  ( 7 min in oven opwarmen) 
• Miniworstenbroodje 
• Mini pizza 

 2 koude aperitiefhapjes 
• Glaasje van garnaal cocktail 
• Glaasje van gerookte zalm met appeltje 

 Barbecue vis / vlees 

Barbecue voor volwassenen (2 stukken vis+ 2 stukken kwaliteits vlees) 

Om de smaken tot hun recht te laten komen wordt het vlees en de vis gemarineerd en 
gekruid.  

• Een scampi brochet (6 stuks op stokje) 
• Een verse moot zalm op vel met kruidenboter  

  
• Een Belgische cote a los gerijpt van uit onze eigen kweek (300 gr/pers) 
• Een lekker lams kroontje gemarineerd ( 3 a 4 lamskoteletjes/persoon) 

 
Barbecue voor kinderen met een leuk assortiment van 6 vers gekruide mini vleesporties  

• Mini hamburger 
• Mini chipolattaworst 
• Mini brochet van kip 
• Gemarineerde spareribs 
• Mini gemarineerde kipfilet 
• Brochetje van 2 scampi’s 

 

 

 

 

 

 Groenten buffetje 

De groentjes worden in onze keuken, vers bereid en op smaak gebracht. Ze worden in 
porseleinen kommetjes gepresenteerd 
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Koude groentjes 
• Tomatensla 
• Komkommersla 
• Boontjessla 
• Pasta bewerkt met pesto 
• Appelmoes 
• Witte kool sla 
• Witloof gesnipperd met fijne appel 
• Geraspte worteltjes 
• Rijst gekookt met verse ananas en abrikoos pesto 
• Aardappelsla 
• Jonge sla mix met fetta 
• Verschillende koude sausjes 
• Vers gebakken frans brood 
• Lookboter 

 
Warme groentjes 

• Gebakken nicola patatjes 
• Gebakken champignons 
• Gebakken wokgroentjes 

Volwassenen pakket (2 warme + 2 koude hapjes + 2 soorten vlees + 2 soorten vis + groenten 
pakket) 
€27,00 per persoon 

Kinder pakket (2 warme + 2 koude hapjes + 6 soorten vlees + groenten pakket) 
€16,00 per persoon 
 
Top klasse barbecue schotel nr 4 
Voor een gezellige bijeenkomst met de leden, ouders of begeleiders van uw vereniging of 
school is deze formule uitermate geschikt. Het vlees wordt in kleine porties geleverd , zodat 
iedereen van alles kan proeven:   

• Gemiddeld gewicht volwassenen  400gr vlees 
• Gemiddeld gewicht kinderen (8j-12j) 250gr vlees 
• Gemiddeld gewicht kinderen (-8j)  150gr vlees 

 
Deze porties zorgen ervoor dat de mensen van zowel de vleessoorten als het koude groenten 
buffetje a volonté eten 
 
Soorten vlees  

• Witte beulingen 
• Zwarte beulingen 
• Chipolattaworstjes 
• Merguezeworstjes 
• Kip brochetjes 
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• Kippehaasspiesjes 
• Rundshamburgers 
• Kalfsplaveitjes 
• Ardeense hamburger 
• Italiaanse hamburger 
• Gestoomd spek 
• Gestoomde ribbekes 
• Gemarineerde kipfilet 
• Gerijpte steak 

Soorten groenten  
• Tomatensla 
• Komkommersla 
• Boontjessla 
• Pasta bewerkt met pesto 
• Appelmoes 
• Witte kool sla 
• Witloof gesnipperd met fijne appel 
• Geraspte worteltjes 
• Rijst gekookt met verse ananas en abrikoos pesto 
• Aardappelsla 
• Jonge sla mix met fetta 
• Verschillende koude sausjes 
• Vers gebakken frans brood 
• Lookboter    

Pakket volwassenen €15,50 per persoon 
Pakket kinderen pakket  (8 jaar-12 jaar)  €8,00 per persoon 
Pakket kinderen pakket  (- 8 jaar)  €6,00 per persoon 
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 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 
 
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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Gourmet 
Het vlees wordt op een vleesplank gepresenteerd en mooi af gegarnierd met ananas, meloen, 
tomaat en komkommer 

Schotel vlees  (6 soorten) 
• Gerijpte rundssteak 
• Kipfilet 
• Chipolataworstje 
• varkenshaasje 
• Kalfs cordon bleu 
• Runds brochet 

 
 Schotel vlees (10 soorten) 

• Gerijpte steak 
• Kipfilet 
• Kalkoenfilet 
• Cordon bleu 
• Worstje 
• Hamburger 
• Lamsvlees 
• Rundsbrochet 
• Kalfsvlees 
• Varkenshaas 

 Schotel vlees kinderen (5 soorten) 
• Kipfilet 
• Kruidenbollekes 
• Spekrolletjes 
• Hamburgertje 
• Kip brochetje 

Gourmet (6 stukken vlees) €7,50 per persoon 
Gourmet (10 stukken vlees ) €11,00 per persoon  
Gourmet kinderen(5 stukken vlees) €5,50 per persoon 
 
Gecombineerde pakketten per persoon 
Gourmet (6 st vlees) + groentenpakket nr1 + 4 sausjes + 1/3 frans brood €11,00 
Gourmet (10 st vlees ) + groentenpakket nr 1 + 4 sausjes + 1/3 frans brood €13,90  
Gourmet kinderen + groentjes + sausjes frans brood €8,00 
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Fondue 

Het vlees wordt op een vleesplank gepresenteerd en mooi af gegarnierd met ananas, meloen, 
tomaat en komkommer 

Schotel vlees fondue (300gr per persoon) 
• Rundsblokjes 
• Varkens haasje 
• Kipfilet 
• Kruiden balletjes 
• Spek rolletjes 
• Worstjes 

 Schotel vlees fondue special (350 gr per persoon) 
• Gerijpte steakblokjes 
• Kipfilet 
• Kalkoenfilet 
• Lamsvlees 
• Kalfsvlees 
• Varkenshaas 

 Schotel vlees kinderen (200gr per persoon) 
• Kipfilet 
• Kruidenbollekes 
• Spekrolletjes 
• Worstjes 

Fondue (300gr vlees) €11,00 per persoon 
Fondue (350 gr vlees ) €14,50 per persoon  
Fondue kinderen(200gr vlees) €5,50 per persoon 
 
Gecombineerde pakketten per persoon 
Fondue (300gr vlees) + groentenpakket nr1 + 4 sausjes + 1/3 frans brood €13,90 
Fondue (350gr vlees) + groentenpakket nr1 + 4 sausjes + 1/3 frans brood €17,50  
Fondue kinderen (200gr vlees) + groentjes + sausjes frans brood €8,00 

   

 

 

 

 



 

 

17 

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

 

Stone grill 

Het vlees wordt op een vleesplank gepresenteerd en mooi af gegarnierd met ananas, meloen, 
tomaat en komkommer 

Schotel vlees & vis  (7 soorten) 
• Gerijpte rundssteak 
• Kipfilet 
• Chipolattaworstje 
• Varkenshaasje 
• Rundsbrochet 
• Scampibrochetje 
• Zalm op vel 

 Schotel vlees & vis (12 soorten) 
• Gerijpte steak 
• Kipfilet 
• Kalkoenfilet 
• Worstje 
• Hamburger 
• Lamsvlees 
• Rundsbrochet 
• Kalfsvlees 
• Varkenshaas 
• Scampibrochet 
• Zalm op vel 
• Kabeljauw filet 

 Schotel vlees & vis kinderen (6 soorten) 
• Kipfilet 
• Kruidenbollekes 
• Spekrolletjes 
• Hamburgertje 
• Kipbrochetje 
• Scampibrochetje 

Stone grill (7 soorten vlees en vis) €9,00 per persoon 
Stone grill (12 soorten vlees en vis) €13,50 per persoon  
Stone grill kinderen(6 soorten vlees) €7,00 per persoon 
Gecombineerde pakketten per persoon 
Stone grill (7 soorten vlees en vis) + groentenpak. nr1 + 4 sausjes + 1/3 frans brood €12,50 
Stone grill (12 soorten vlees en vis) + groentenpak. nr1 + 4 sausjes + 1/3 frans brood €16,90  
Stone grill kinderen (6 soorten vlees) + groentjes + sausjes frans brood €9,50 



 

 

18 

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

 

Tepan yaki 

Het vlees en de vis worden op een plank gepresenteerd en mooi af gegarnierd met ananas, 
meloen, tomaat en komkommer. De stukken vlees & vis zijn iets groter gesneden. 

Schotel vlees & vis (6 soorten) 
• Gerijpte entrecote 
• Kipfilet 
• Chipolataworstje 
• Rundsbrochet 
• Scampibrochet 3 stuks 
• Zalmfilet op vel 

 Schotel vlees & vis ( 10 soorten) 
• Gerijpte entrecote 
• Kipfilet 
• Scampibrochet 3 stuks 
• Worstje 
• Merguezeworst 
• Lamsvlees 
• Rundsbrochet 
• Kalfsbrochet 
• Varkenshaas 
• Zalmfilet op vel 

 Schotel vlees & vis kinderen ( 6 soorten vlees & vis ) ( 7,00€/pers) 
• Kipfilet 
• Kruidenbollekes 
• Spekrolletjes 
• Hamburgertje 
• Kipbrochetje 
• Scampibrochet 2 stuks 

Tepan yaki (6 soorten vlees en vis) €10,00 per persoon 
Tepan yaki (10 soorten vlees en vis) €15,00 per persoon  
Tepan yaki kinderen(6 soorten vlees) €7,00 per persoon 
Gecombineerde pakketten per persoon 
Tepan yaki (6 soorten vlees en vis) + groentenpak. nr1 + 4 sausjes + 1/3 frans brood €13,00 
Tepan yaki (10 soorten vlees en vis) + groentenpak. nr1 + 4 sausjes + 1/3 frans brood €17,90  
Tepan yaki kinderen (6 soorten vlees) + groentjes + sausjes frans brood €9,50 
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Barbecue aan huis 

Wil U zorgeloos meegenieten van uw feest of samenzijn, laat onze chef uw barbecue 
verzorgen. Hiervoor volgt U best de onderstaande stappen 

Stap 1: Maak een keuze uit onze 4 topklasse barbecue schotels 

Stap 2: Stuur een mail naar info@dirktack.be of contacteer onze chef (0496/806235) vermeldt 
zeker: 

- Locatie 
- Datum en gewenst start uur 
- Keuze topklasse schotel 
- Aantal personen (kinderen en volwassenen) 

Stap 3: U ontvangt een voorlopige offerte gebaseerd op: 

- standaard prijzen voor het bakken aan huis-feestzaal- fabrieken-scholen 
- verplaatsingsvergoeding  heen en terug (geschatte kilometers) 
- opstellen en afbreken van de materialen  40,00€/eenmalig 
- verzorging van uw barbecue of feest. De tijd begint te lopen vanaf begin barbecue tot 

einde volgens de volgende tarieven (excl 21% BTW): 
o minimum 2 uur = €140,00 (1 persoon bakken) 
o minimum 3 uur = €190,00 (1 persoon bakken) 
o minimum 2 uur = €200,00 (2 personen bakken) 
o minimum 3 uur = €230,00 (2 personen bakken)   

Stap 4: Bevestig de voorlopige offerte indien akkoord. Wij contacteren U dan om concreet af 
te spreken. 
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	Verwelkoming
	Dessert buffet
	Het dessert buffet bestaat uit 6 verschillende dessertjes gepresenteerd in buffetvorm waaruit uw gasten een vrije keuze kunnen maken:

