
Gasthof De Zevensterre 
Koffietafels 2020 
 
Groepsaperitief 
 
Bij ontvangst krijgen de mensen een aperitief aangeboden. Op dit standaardplateau worden 
rode porto, witte wijn, schuimwijn (4 €) en fruitsap (2,20 €) geplaatst. 
Andere dranken worden aangerekend aan het normale tarief, per stuk volgens verbruik. 
 
Broodmaaltijden (in buffetvorm) 
 
Traditioneel: 
Sandwiches, witte en bruine pistolets naar believen -  boter 
Verschillende soorten beleg: Gekookte ham, jonge kaas, fijnkost, préparé, …  
Koffie/thee naar believen (aan tafel bediend) 
18,50 € / persoon 
 
Verfijnd: 
Assortiment zachte en krokante broodjes, sandwiches, pistolets, baguettes naar believen… - 
boter 
Assortiment koffiekoeken 
Verschillende soorten beleg: Bijvoorbeeld gekookte en rauwe ham, jonge kaas, fijnkost, 
kippenwit, préparé, surimi, brie … 
Confituur, choco, speculoospasta 
Salade, tomaat, mayonaise 
Fruitgarnituur 
Koffie/thee naar believen (aan tafel bediend) 
23 € / persoon 
 
Optioneel: 

● soep naar keuze (tomaat, prei, broccoli, …) - 4 € 
● assortiment hoevekazen - 7 € 
● fruittaartje - 5,50 € 
● biscuitgebak - 6 € 
● assortiment drooggebak (confituurtaartje, frangipanne, rijsttaartje) - 4,50 € 

Deze worden op een schotel op tafel geplaatst, zodat iedereen kan kiezen wat hij wil. 
● 2 soorten cake (appel / chocolade) - 3,50 € 

 
Warme maaltijden 
 
Indien u voor de rouwmaaltijd graag een warme maaltijd wenst, maken wij heel graag een 
voorstel op volgens uw wensen. Dit kan soep - hoofdgerecht - dessert, voorgerecht - 
hoofdgerecht - dessert of een andere samenstelling zijn. 
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Koud buffet 

● Gepocheerde zalm 
● Tomaat-garnaal 
● Gevuld eitje 
● Gerookte zalm 
● Gerookte heilbot 
● Gerookte makreel 
● Gerookte forel 
● Hespenrolletje 
● Italiaanse ham met meloen 
● Rosbief met gedroogde tomaten en Parmesan 
● Ardeense paté met ajuinconfit 
● Geroosterde kip 
● ... 
● Aardappelsalade, Pastasalade, Quinoa, Tabouleh 
● Diverse groentjes en salades 
● Koude sausjes 
● Broodjes en boter 

30 €  

Andere mogelijkheden: 
 
Er zijn nog heel wat andere mogelijkheden die wij aan uw genodigden voor de rouwmaaltijd 
kunnen aanbieden. Hiervoor maken wij graag een voorstel op volgens uw wensen: 

● ontbijt 
● ontbijt in receptie vorm 
● hapjesreceptie 
● broodjesreceptie 
● walking dinner 
● 4 uurtje 
● taartenbuffet 
● … 

Dranken: 

Dranken (uitgezonderd koffie of thee tijdens de broodmaaltijden) die tijdens of na de maaltijd 
worden genuttigd, zullen per stuk aan onze standaardprijzen worden genoteerd. 

Voorwaarden: 

Bovenstaande prijzen zijn geldig voor een duur van ongeveer 2 uur en voor groepen vanaf 
25 personen. Bij langere duur en/of kleinere groepen kan een toeslag worden gevraagd. 
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