
 
 

 
  



 
Dranken 

FORMULE 1  

 
Schuinwijn Charmelieux, frisdranken, fruitsap, wijnen  
  

1u € 6,90 pp 
2u € 11,50 pp 
3u € 14,00 pp 

FORMULE 2 

 
Cava X’or Dell Rey, frisdranken, fruitsap, wijnen   1u € 9,00 pp 

2u € 14,50 pp 
3u € 18,00 pp 
 

CHAMPAGNE 
 

Als u Champagne wenst in de plaats van de vooropgestelde cava, 
wordt er een bedrag aangewend per fles bovenop de 
drankenforfait. 
 

Piper Heidsek 0,75cl  
€ 35,00 / fles 
 

  



 

 
 
 

Kleine hapjes 
 

  



 
 
 
Fingerfood 

Nacho’s met guacomole, zongedroogde tomaat      € 2,20 pp 
Dipgroenten met dipsausjes        € 2,20 pp 
Grissini, pesto, hummus, auberginekaviaar       € 2,20 pp 
Tapasbord met Chorizo, Manchego, zongedroogde tomaat      € 12,00 per bord 
Oester creuses          € 2,50 pp 
Oester plat         € 3,00 pp 

  



Receptie-hapjes 

KOUDE HAPJES          Per stuk  
 
Tartaar van zalm met bieslookdressing         € 2,20  
Mousse van beenham met pickelsvinaigrette       € 2,10 
Mini rundscarpaccio met parmezaan, balsamico      € 2,20 
Vitello tonnato met appelkapper        € 2,20 
Bruchetta met gerookte kip, parmesaan, rucola      € 2,20 
Soepje van meloen met crumble van serranoham      € 2,10 
Mozzarellaspiesje met kerstomaat        € 2,10 
Wrap Chorizo met kruidenkaas       € 2,10 
Gazpacho          € 2,20 
Tataki tonijn met wasabimayonaise       € 3,30   
Komkommersoepje zure room         € 2,20 
Toastje steak tartaar          € 2,40 
Fruitsaté’s         € 2,30  
Grijze garnaal met groene apel, bieslook       € 2,80   



WARME HAPJES          Per stuk  
 
Soepje volgens seizoen           € 2,20 
Bruin brood met gesmolten geitenkaas, confit van vijgen     € 2,30 
Bruchetta, mozzarella, tomaat, basilicum      € 2,20 
Gebakken ganzelever met gecarameliseerde appel     € 3,70  
Gemarineerd kippenboutje         € 2,30 
Scampi geflambeerd scampi        € 2,60 
Quiche met prei          € 2,20 
Worstenbroodje          € 2,30 
Assoriment gefrituurd (3)         € 4,40  
Lenterolletjes          € 2,70 
Assortiment zakoustis (3)         € 4,40  
Butterfly scampi limoenmayonaise        € 2,70  
St Jacobsnoot salsa van tomaat, beurre blanc       € 3,00  
Mini pizza          € 2,20 
Mini bicky hamburger         € 2,20 
Lamsburger met hete saus        € 2,20  
Mini croque monsieur met beenham, gouda       € 2,20 
Indisch kipspiesje met yoghurtdipsausje       € 2,20  
Mini garnaalkroketje         € 2,30 
Mini kaaskroketje         € 2,10 
Thai beef salade          € 2,80 
  



 
 
Zoet  

Aardbei in chocoladesaus         € 2,10 
Mousse van chocolade          € 2,10 
Mini gebak          € 2,10 
Soesje met slagroom         € 2,10 
Mini eclair          € 2,10 
  



 

 
 

Breugeltafel 
 

Vanaf 25 personen 
27,50 € / pp 

 
  



  

KOUDE GERECHTEN 

 
Gerookte / gekookte ham, Zwarte pensen, Witte pensen, Droge worsten, 
Paté, Kaasschotel, Platte kaas, Peperkoek, Assortiment brood 

WARME GERECHTEN 

 
Gemarineerde ribbetjes, Hutsepot, Balletjes met krieken 
 

DESSERTEN 
 

Rijstgebak, Appelgebak, Kersengebak, Rijstpap 



 

 
 

Buffet 
 

Vanaf 25 personen 
Prijzen op basis van het aantal personen. 

 

  



 
  

KOUD BUFFET  

• Gerookte zalm, heilbot 
• Gevulde eitjes met tuinkruiden 
• Boerenpaté met witloofconfituur 
• Carpaccio van runds met truffelvinaigrette en 

pamezaan 
• Kippenboutjes in westernstyle met verse ananas 
• Terrine van eend 
• Koude aardappelsalade 
• Koude pastasalade met zongedroogde tomaat, pesto 

en pijnboompitjes 
of 
Salade “belge”: witloof, Oud Brugge en breydelham 
of 
Griekse salade met feta, olijven en tzatsiki 

 

WARM BUFFET  

• Tongrolletjes beurre blanc met 
groentenspaghetti 

• Penne met kruidenkaas, venkel en gebakken 
zalm 

• Gamba’s à la plancha 
• Awarte pens met gebakken aardappelen en 

appelmoes 
• Curry van kip met kokos, limoen en noedels 
• Lamskotelet, rozemarijn, sweet potato en 

lookboter 
• Osso Bucco met pasta 
• Chateaubriand met groentengratin 
• Lomo, gegrilde groentjes, krielen en citroentijm 
• Tortelini met ricota, spinazie en salie olie 

 



 

 
 
 

BBQ 
Prijzen op basis van het aantal personen. 

  



  

VLEES 

• Kippensaté met verse ananas 
• Entrecote met warme saus 
• Hamburger / BBQ worst 
• Papillot van zalmfilet 
• Lamskroon 
• Gemarineerd varkenshaasje 
• Scampisaté 
• Traag gegaard buikspek (supp. 3,00 euro p/p) 
• Kalfsmedaillon (supp. 3,00 euro p/p) 
• Licht gepekeld speenvarken (supp. 3,00 euro p/p) 

 

SIDES 

• Aardappel in de schil met kruidenboter 
• Verschillende soorten brood 
• Aardappelsalade verse kruiden 
• Tomtatensalade gesnipperde ui, peterselie 
• Quinoa salade groene kruiden 
• Pasta pesto zongedroogde tomaat 
• Gemarineerde komkommer 
• Assortiment sauzen (cocktail, look, tartaar) 

 



 

 
 
 

Groepsdiners 
Prijzen op basis van het aantal personen. 

 
  



 
 
 
VOORGERECHTEN  

• Scampi / quinoa / mediteraanse groenten / tomatensalsa 
• Ceviche van kabeljauw / advocadocreme / spaanse peper 
• Witte asperges / Serrano ham / Mousseline 
• Buffelmozzarella / bladerdeeg / olijfolie xtra vierge 
• Carpaccio van gekleurde tomaten / granaatappel (vegetarisch) 
• Huisgemaakte trio van wildpaté / uienconfijt / gegrilde brioche 
• Snowcrab / gemarineerde komkommer / citrus (+2,00 euro) 
• Loempia van gekonfijte eendenborst / gemarineerde groentjes / sweet chilli 
• Ravioli van kreeft / kreeften-mascarpone saus / peterselieolie 
• Gebakken asperges / langoustines / sot l’y laisse (+3,00 euro) 
• Carpaccio van wagyu rund / Parmazaan / rucola / extra vierge olijfolie 
• Mis-quit van zalm / wakamé / sushirijst 
• Traaggegaard buikspek / gelakt / gerookte paling 
• Vitello Tonato / kappertjes / tonatosaus 
• Bulgursalade / (Feta)/ watermeloen / koriander (veganistisch) 
• Duo kaas-garnaal kroket / gefruite peterselie / citroen 

  



 
 
 
 
SOEPEN 

• Erwtensoep / rookworst 
• Kreeftensoep / rivierkreeftstaart / room 
• Aspergesoep / gerookte zalm / coulis van kervel 
• Pompoensoep / crumble van walnoot 
• Oosterse kippensoep 
• Tomatenroomsoep / balletjes 

  



 
 
 
 
 
HOOFDGERECHTEN 

• Chateaubriand / warme groentenkrans / saus naar keuze 
• Kabeljauw / lamsoor / purée / Beurre blanc 
• Gegrilde zalm / spinazie / aardappelmousseline / Mousseline 
• Filet pur / mergpijp / natuursaus / pommes pont neuf  
• Parelhoen / Fine champagne / gebakken witloof 
• Savourette van graanvarken / warme seizoensgroenten / aardappelkroketjes 
• Rode poon / Risotto met groene asperge / Paprikacoulis 
• Gebakken grietfilet / gewokte groenten / honing-witte wijnsaus 
• Varkenshaasje “Saltimbocca” / salie / mozzarella / tomatensalsa 
• Gebakken sliptong “Meuniere” 

  



 
 
 
 
 
 
DESSERT 

• Kaasselectie Van Tricht 
• Crème brûlée met rood fruit 
• Millefeuille van rood fruit / crème anglaise 
• Tarte tatin / kaneelijs 
• Gegrilde ananas / rode peper / vanilleijs 

  



 

 
 
 

Landenbuffet 
Prijzen op basis van het aantal personen. 

  



Belgisch 

Mini-rundsbrochette van blauw wit 
Stoofvlees met bruin paterbier 

Gebraiseerd witloof 
Paling int groen 

Saladebar van verse groenten 
 
 
 

Frans 

Terrine van vis 
Salade niçoise 

Quiche 
Bouillabaisse 

Confit de canard 
Botervis met ratatouille 

Gebakken krielaardappeltjes met tijm en rozemarijn 

Grieks 

Tzatziki & Tarama 
Griekse salade (kip, feta & olijven) 

Griekse tonijnsalade 
Moussaka 

Rode poon met citroen en kappertjes 
Champignons op Griekse wijze 

Groenten-ovenschotel met ardappelblokjes, courgette, 
aubergine, tomaat en paprika 

 
 
 

Italiaans 

Tomaat-mozzarella 
Carpaccio van rund, parmezaan en pesto 

Pastasalade van de chef 
Tilapia met groentjes pesto en parmezaan 

Escalope Milanaise 
Vegetarische pastaschotel 

 



Noors 

Zalm Gravad Lax 
Gerookte heilbot 

Noorse haringsalade 
Zweeds gevulde eitjes (gerookte zalm & 

mierikswortelroom) 
Deense visschotel (kabeljauw en aardappelen in 

mosterdroomsaus) 
Kalkoenrolletjes met Deense Blauwaderkaas 

 
 
 

Oosters 

Sushi &amp; Maki bar 
Tartaar van tonijn met wasabi mayonaise 

Loempia met zoetzure saus 
Live wok van kippenblokjes en groentjes 

Scampi met curry en koksmelk 
Rijsttafel 

 

Spaans 

Gazpacho met rivierkreeftjes 
Meloen met serranoham 
Calamares fritti & tartaar 

Paëlla met vis & vlees – met showcooking 
Tilapia op Spaanse wijze (tomaat & paprika) 

Gebakken aardappeltjes met look, olijven en citroen 
 



 

 
 
 

Menu’s voor busreizen 
Prijzen op basis van het aantal personen. 

 
 

  



  

MENU 1 Tomatensoep 
Kalkoenrollade met warme groentjes & kroketten 
Bavarois van bosvruchten 
 
 

MENU 2 Kippenvélouté 
Stoofvlees met een fris slaatje & frietjes 
Javanais met vanille ijs 
 
 

MENU 3 wortelsoep 
Chipolatta met bloemkool 
Tiramisu 
 
 

MENU 4 Courgettesoep 
Zalmfilet met mosterdsaus & preipuree 
Dame blanche 
 
 

MENU 5 Preisoep 
Tongrolletjes met champignons & bieslookpuree 
Chocolademousse 



 
 

 
 
 
 
 
 

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND 
VOOR UW OFFERTE! 

 
Spuibeekstraat 5 
2800 Mechelen 
0485 54 31 27 

 
www.kastaarcatering.be 

hungryfor@kastaarcatering.be 
 
 
 
 
 

Prijzen zijn inclusief 6% BTW (dranken inclusief 21% BTW),  
onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk en zetfouten.  



 
 


