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Aperitiefhapjes
Deze deluxehapjes worden geserveerd op een
stenen bordje of glaasje en gepresenteerd met de
nodige afwerking van onze chef! €2.90/stuk
Grove tonijntartaar met rucolapesto & anjsovis
Gebakken Sint-Jakobsvrucht met erwtencouillis
Rundscarpaccio met parmezaanschilfertjes
Bruschetta met geitenkaas & appel
Pastaglaasje met kip & curry
Roulade van rund afgewerkt met sesam en avocado
Ganzenlever in duo met gerookte Oosterschelde paling
Makreel Ceviche, radijs & tomaat in vinaigrette
Carpaccio van Coquille, pompoen & hazelnootolie
Duo van gemarineerde zalm afgewerkt met
zalm eitjes & citrustoetsen
Tartaar van rund, toetsen van truffel & Parmezaan,
gegarneerd met een kwartel eitje
Noordzeevisbordje: Gerookte zalm, heilbot &
Grijze garnalen
Vitello Tonato: Zacht gegaard kalfsvlees met
structuren van tonijn

www.butcherbuyse.be

Aperitiefhapjes
Toast met tomatenbruschetta
Mini soepje
Gekruide balletjes
Lepelhapje met Galia
Bessenpaté met uienconfijt
Lepelhapje gerookte zalm
Verse zalm met limoen
Glaasje pasta met vis
Bordje rundscarpaccio
Bordje zalm
Gerookte eendenborst, preischeutjes
Lepelhapje scampi
Quinoa met paprika & geitenkaas
Ciabatta met pesto & zalm
Glaasje garnaal
Mousse van kabeljauw

€0.80/st
€0.85/st
€0.95/st
€1.10/st
€1.10/st
€1.30/st
€1.40/st
€1.40/st
€1.40/st
€1.40/st
€1.60/st
€1.60/st
€1.60/st
€1.60/st
€1.70/st
€1.80/st

Deze hapjes zijn perfect om op een familieavond,
receptie of dergelijke te serveren. Alles is
afgewerkt op wegwerp bordjes en lepeltjes.

Feestformules
Beenhesp (à volonté)
Gegrilde beenhesp met groentenassortiment,
koude aardappelen en bijhorende sausjes

€10.50/pp

Broodje Pitta, Kip of Beenham
Broodje, beenham/kip/pitta, groentjes
bijhorende sausjes

€3.80/stuk

Mini belegde broodjes
Assortiment mini belegde broodjes met
groentjes gegarneerd

€1.20/stuk

Hutsepotavond
Huisbereide verse hutsepot met worst en saus €10.20/pp
Stoofvlees of vol-au-vent
Huisbereid Stoofvlees of vol-au-vent,
verse frietjes, salade en tomaat

€10.50/pp

BBQ formules
BBQ Menu 1
Varkenslapje, kippenboutje, gemarineerd spek,
bbq worst, groentenassortiment,
aardappelen & koude sausjes
€11.50/pp
BBQ Menu 2
Brochette, bbq worst, ribbetje,
gemarineerd ribstuk, gemarineerde kippenfilet,
groentenassortiment, aardappelen
& koude sausjes
€12.80/pp
BBQ Menu 3
Brochette, lamskotelet, bbq worst, witte pens,
ribbetje, gemarineerde kippenfilet,
groentenassortiment, aardappelen
peper-en champignonsaus & koude sausjes

€14.50/pp

BBQ Menu 4
Gemarineerd biefstuk, lamskotelet, bbq worst,
kippenbrochette, ribbetje, gemarineerd spek,
groentenassortiment, aardappelen,
peper-en champignonsaus & koude sausjes

€16.80/pp

Extraatjes voor bij de bbq menu's
Vers gebakken frietjes
Zalmpapillot of scampi in de look

€2.00/pp
Dagprijs

Hamburgerfestival
Ierse Burger
Broodje, burger, salade, tomaat, wortel, augurk €4.70/stuk
Black pepper
Broodje, burger, salade, tomaat, wortel
ui & pepersaus

€4.70/stuk

Cheesy Burger
Broodje, burger, salade, tomaat, kaas

€4.70/stuk

Bacon Burger
Broodje, burger, salade, tomaat, ui, bacon

€4.70/stuk

Italiaanse Burger
Broodje, burger, mozzarella, pesto,
salade, zongedroogde tomaat

€4.70/stuk

Veggie Burger
Broodje, veggieburger, salade, tomaat, ui

€4.70/stuk

Dry-Aged Burger
Broodje, burger, gerijpt rundsvlees

€5.20/stuk

Bicky broodje voor de kids

€2.00/stuk

Frietfestijn
MET

ONZE

EIGEN

MOBIELE

FRITUUR

Formule 1
Frietjes
Brochette
Frikandel
(Koude sausjes inbegrepen)

€7.00/pp
€3.50/kind
-10 jaar

Formule 2
Frietjes
Brochette
Frikandel
Mexicano
(Koude sausjes inbegrepen)

€8.00/pp
€4.00/kind
-10 jaar

Formule 3
Frietjes
Brochette
Frikandel
Lookworst
Kipnuggets
Mexicano
(Koude sausjes inbegrepen)

€9.00/pp
€4.50/kind
-10 jaar

Stoofvlees met frietjes
Vol-au-vent met frietjes
Balletjes in tomatensaus met frietjes

€8.00/pp
€8.00/pp
€8.00/pp

Onze service
Wij verzorgen uw feest tot in de puntjes!
De kostprijs van ons team bedraagt
€32.50 (excl.btw) per werknemer per uur. .
Dit wordt gerekend vanaf aankomst tot vertrek.
Bij feesten met minder dan 50 volwassenen
wordt een vergoeding aangerekend van €60.00.
Voor gas, houtskool, opkuis, vervoer & restafval
wordt een vergoeding van €75.00 aangerekend.
Bij een frietfestijn met meer dan 80
volwassenen worden 2 werkuren cadeau
gedaan. Nadien zullen extra uren aangerekend
worden aan €32.50 (excl.btw)
per werknemer per uur.
Indien er gasten zijn met bepaalde allergenen of
intoleranties kunt u deze altijd melden bij het
vastleggen van uw feest. Dan zorgen wij ervoor
dat deze mensen zonder zorgen kunnen
meegenieten van uw feestelijkheden.

