
                                                Receptiehapjes

Formule 1:        ( duurtijd +/- ½ uur )

2 hapjes /pers. variatie van koud en warm                                2,50€

Formule 2:        ( duurtijd +/- 1,5 uur )

3 hapjes /pers. variatie van koud en warm                                3,60€

Formule 3:         ( duurtijd +/- 1 uur )                                      

4 hapjes/pers. variatie van koud en warm                                4,50€        

Belegde broodjes aan te vullen bij receptie:
 
* gesloten belegde mini sandwiches met gevarieerd beleg              1,30€/ st.

* open belegde mini sandwiches met gevarieerd beleg                   1,15€/ st.

gevarieerd beleg bestaad uit;
- gerookte zalm ,kip curry,kaas ,krabsla, gerookte ham, enz... 

Assortiment desserthapjes aan te vullen bij receptie:                    1,20€/st.    



   Feestzaal - Traiteur Nico
  Singellaan 20 – 3545 Halen 
        013/ 46.27.58.
                                
                                  MENU 1 :            36,50€/ pers.

                            
                             Romige
                       Waterkerssoep
                             ***
                    Rolletje van zeetong          
                    met Garnaalsaussaus
                              ***
            Varkenshaasje / Peperroomsaus
     Warme seizoensgroenten en aardappelkroketten
                              ***
                        Dame Blanche

                                             MENU 2:        34,50€/ pers

                                                      Tomatenroomsoep
                                                          met balletjes
                                                              ***
                                                     Gevulde Visschelp
                                                              ***
                                                   Filet van Parelhoen 
                                               met zachte Cognacsaus
                                   warme seizoensgroenten en aardappelkroketten
                                                              ***
                                               Panna cotta met Woudvruchten



** bij de soep  zijn steeds broodjes voorzien
**bij de hoofdschotels en soep kan men nog een tweede maal  bijnemen

           MENU 3:         34,50€/ pers.

                        
                  Roze Zalmcocktail
                            ***
                Romige Bloemkoolsoep
                            ***
       Eendeborstfilet  met  Rodewijnsaus
warme seizoensgroenten en aardappelkroketten
                            ***
                Flensjes met vanilleijs
                 warme chocoladesaus

                                             MENU 4:          35,00€/ pers

                                                      
                                            Gandaham Waldorfsalade
                                                        ***
                                                 Wortelvelouté
                                        
                                                        ***
                                     Rundsfilet met Romige Champignonsaus
                                warme seizoensgroenten en kroketten
                                                        ***
                                              
                                               Warm Appelgebakje
                                                    met roomijs      



                                                Warme bufetten

Menu 1    32,20 €/pers
                                      
                             Romige Broccolisoep
                                      ***
                      Roze Zalm  / tuinkruidensaus
                     Kalkoenfilet / champignonroomsaus
                   Varkenshaasje / graanmosterdsaus
 
                                      ***
                        Huisbereide chocolademousse
                        Chamtillyroom met ananas
                        vanille ijs met warme chocoladesaus

Menu 2      33,50 €/pers

                               Agnessorelroomsoep
                                      ***
                    Tilapiafilet op schiedamse wijze
                    ( gegratineerde visfilet met ananas en geneversaus )
                    kipfilet / druivensaus
                    Varkensgebraad / Stroganoff
               ( romige tomatensaus met paprikareepjes en champignons )

                                                 ***
                          Huisgemaakte tiramisu
                          Panna Cotta met woudvruchten
                          vanilleijs met warme chocoladesaus 

** bij de soep zijn steeds broodjes voorzien. 
** de hoofdschotels van de warme bufetten zijn steeds aangevuld met warme 
seizoensgroenten, aardappelgratin en/ of kroketjes.


