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Catering verzorgd door traiteur ‘Art & Food’ aan boord van de Rivertours schepen.
BTW inbegrepen, tenzij anders vermeld. Voor alle vragen i.v.m. catering contacteer:  
A&F CATERING BV - Grote baan 81 - 9250 Waasmunster - 0473 728 144
catering@artandfood.be - www.artandfood.be

Last update: 01-02-2023  |  Onder voorbehoud van prijswijzigingen

l  Apero  l

KOUD

Rundstartaar minifrietjes -  
truffelmayo

Rundscarpaccio - blauwe kaas - 
pijnboompit - rucola

Gazpacho van watermeloen  P
Gemarmerde kabeljauw - 

dillecrème*
Haringtartaar - espuma gin fizz*

Garnaal cocktail*
Tartelette forelmousse kwartelei*
Pani puri gevuld met crème van 
violetaardappel - parmezaan  P

Pietee ceviche vis - limoen*
Mini taco met verse tonijn - 

mango*

WARM

Gemarineerd kippenspiesje -  
huisbereide chilisaus

Mini pizza  P
Oosterse mix

Mini burger - ras el hanout
Samosa rund - waterkastanje

Samosa lam - pijnboompit
Mix kroketjes  P

Bun pulled chicken*
Scampi - kerrie -  

geroosterde amandel*
Quiche lorraine

Taartje geitenkaas - appel  P
Wafeltje gerookte zalm -  

kruidenkaas
Nobashi garnalen - kokos - 

citroengras - bouillon*
Gelakt buikspek - pinda - ui - 

peterselie*
Lamsfilet - muntolie - 

granaatappel - muntkletskop*
Scampi - kerrie - geroosterd

*  Er mag in de vrije keuze max. 2 hapjes met een ster gekozen worden binnen  
 deze prijsklasse. Receptie inclusief bedienend personeel ‘food’ gedurende max. 2u.
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Catering verzorgd door traiteur ‘Art & Food’ aan boord van de Rivertours schepen.
BTW inbegrepen, tenzij anders vermeld. Voor alle vragen i.v.m. catering contacteer:  
A&F CATERING BV - Grote baan 81 - 9250 Waasmunster - 0473 728 144
catering@artandfood.be - www.artandfood.be

l  Apero all-in  l

SEMPLICE

Fingerfood ‘A’ + 4 hapjes naar keuze
€ 13 (50 > 100) / € 12 (100 > ...)

ALTRO

Fingerfood ‘A’ + 6 hapjes naar keuze
€ 16 (50 > 100) / € 15 (100 > ...)

ECCELENTE

Fingerfood ‘R’ + 8 hapjes naar keuze
€ 20,50 (50 > 100) / € 19,50 (100 > ...)

SHARING

Fingerfood ‘T’ + all sharing hot
€ 17 (50 > 100) / € 16 (100 > ...)

l  Fingerfoodplank  l 
‘A’: geroosterde noten - olijven -  

Zuiderse vleeswaren - kazen - mosterd

‘R’: gepickelde rauwkost - gestoomde edamame - 
wakamédip & algenchips - guacamole &  

krokante taco

‘T’: geroosterde notenmengeling - olijven - 
Spaanse fuet - manchego - serrano - 
gepickelde rauwkost - wakamédip & 

algenchips - guacamole & krokante taco

€ 2,50 / € 4 / € 6,50 p.p.

l  Sharing hot  l 
Spicy taco’s
Albodiga’s

Sweet brava’s
Camembert uit de oven - dipbrood

*  Er mag in de vrije keuze max. 2 hapjes met een ster  
 gekozen worden binnen deze prijsklasse. Receptie incl. 
 bedienend personeel ‘food’ gedurende max. 2u.
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l  Streetfood festival  l

Catering verzorgd door traiteur ‘Art & Food’ aan boord van de Rivertours schepen.
BTW inbegrepen, tenzij anders vermeld. Voor alle vragen i.v.m. catering contacteer:  
A&F CATERING BV - Grote baan 81 - 9250 Waasmunster - 0473 728 144
catering@artandfood.be - www.artandfood.be

l  Pita  l 
Slowly smoked pulled chicken: tzatziki, lenteui

Slowly smoked pulled pork: koolsla, smoked saus

l  Ying Yang  l 
Loempia, samosa, dim-sum, sushi, wakame,  

gember, soja, zoetzure saus  P

l  American burger*  l 
Pickleburger: salad, tomato, bacon,  

pickles, peppersauce
Texasburger: salad, tomato, cheese,  

bacon, texassauce
Hotburger: jalapenos, red onion, avocado, feta

Greenburger: vegetablesburger, lentils,  
walnut, mushroom, currycocos  P

l  Meat*  l 
Broodje braadworst: bearnaise, garnituur
Hot dog deluxe: zuurkool, gedroogde ui,  

popcorn, mosterd of ketchup
Broodje veggie braadworst: bearnaise, garnituur 

l  Salad bowl  l 
Gado gado salad: sperzieboon, komkommer, 

romige pindadressing, krokante ui, sambal
Thai salad: komkommer, paprika, ananas,  
bosui, cashewnoot, chilipeper, koriander,  

sesam, limoendressing  P
Ceasar salad: Romeinse sla, parmezaan, 

cherrytomaat, gegrilde kip, ansjovis dressing
Quinoa salade: druif, rucola, komkommer, avocado, 

tomaat, geitenkaas, walnoot, honingdressing  P

l  Pasta*  l 
Penne + 3 sauzen naar keuze:   P 

bolognaise, 4kazen, all arabiata, carbonara, 
pomodore, pesto/tomaat/parmezaan

met rucola, parmezaan, tavasco, kaas en kruiden

l  Madam croque  l 
Croque salmon: kruidenkaas, zalm, dille

Croque Italy: mozzarella, proscuitto, tomaat, pesto
Panini brie: honing, rucola, noten  P

Pinini bacon: gerookt spek, champignons, 
mozzarella, tomaat

l  Patat  l 
Boem patat: zoete aardappelfrietjes, 

wasabidressing, garnituur
Patat frites: rusticfrietjes, truffelmayo,  
home made carbonades, garnituur  P

l  Fiesta Latino*  l 
Taco beef: kimchi, komkommersalade

Taco chicken: avocadocrème, gebrande mais, 
tomatensalsa, zure room

Taco hummus: gemarineerde rode ui,  
blackbean, koolsla, koriander  P

2 thema’s = € 29 p.p.
3 thema’s = € 34 p.p.
4 thema’s = € 39 p.p.

* Bij deze thema’s een keuze maken van 2 gerechten.
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Catering verzorgd door traiteur ‘Art & Food’ aan boord van de Rivertours schepen.
BTW inbegrepen, tenzij anders vermeld. Voor alle vragen i.v.m. catering contacteer:  
A&F CATERING BV - Grote baan 81 - 9250 Waasmunster - 0473 728 144
catering@artandfood.be - www.artandfood.be

l  Seated diner  l

Vraag naar extra mogelijkheden. Menu aanpasbaar volgens uw wensen. Kleinere groepen max. 50 pers.

VOORGERECHT KOUD (VK)

Tomatenconsommé - burrata - basilicum - asperge
Carpaccio van gamba - daikon - komkommer - avocado

Rundstartaar - bieslookcrème - olijventapenade

VOORGERECHT WARM (VW)

Ravioili bospaddenstoelen - langoustine - tuinkruiden
Asperge flamende (seizoen)

Pladijs op vel - Champagne beurre blanc - gekonfijte prei

HOOFDGERECHT (HG)

Rosbief Blanc Bleu - paddenstoelen crème - kruidenpuree - lente tuin
Parelhoen suprême - knolselderpuree - wortel - rooksaus

Kabeljauw - gamba - fideua - knolselder - kappertjesbearnaise

DESSERT (D)

Compositie van rood fruit - panna cotta - macaron - bavarois
Chocolade - mascarpone - passievrucht - mango

Chocolademousse - tofu van rode biet - citrusschuim - rood fruit
Tartelette vanille - basilicum limoen

2-gangen (VG + HG) vanaf € 28 p.p.
3-gangen (VG + TG + HG) vanaf € 38 p.p.
3-gangen (VG + HG + D) vanaf € 35 p.p.

4-gangen vanaf € 45 p.p.
5-gangen vanaf € 52 p.p.
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Catering verzorgd door traiteur ‘Art & Food’ aan boord van de Rivertours schepen.
BTW inbegrepen, tenzij anders vermeld. Voor alle vragen i.v.m. catering contacteer:  
A&F CATERING BV - Grote baan 81 - 9250 Waasmunster - 0473 728 144
catering@artandfood.be - www.artandfood.be

l  Walking dinner (1)  l

3 hapjes gevolgd door kleine gerechten in rondgang. Ideaal voor kleinere groepen.

l  Diner Made in Belgium  l 
Garnaalkroketje

Buikspek - pinda - ui - peterselie
Wafel gerookte zalm - kruidenkaas
Bloemkoolsoepje - grijze garnaal

Gegratineerde tong - krokante ham
Vol-au-vent - steppegras

Varkenswang - bloemkool - pickles
Luikse wafel - appel - kaneelslagroom

€ 39 p.p.

l  Diner Veggie  l 
Taartje geitenkaas - appel

Koolrabi - wei - gekiemde rogge
Crème van Oud Brugge - radijs - wortel

Taugé soep
Groententorentje aubergine - tomaat - courgette - ui

Ravioli boschampignons
Caponata - orzo

Plattekaastaart - speculaas

€ 42 p.p.

l  Diner Pepe Nero  l 
Rundscarpaccio - tartufo - rucola - parmezaan

Vitello tonato
Mini pizza margherita

Pomodorisoepje
Melanzane alle Parmigiana  

‘aubergine-parmezaanse kaas’
Penne Carbonara

Piccata al limone - risotto
Panna cotta - citroengras - framboos -  

ruby chocolade

€ 45 p.p.

l  Diner Classic  l 
Tartelette ganzenlever - veenbes

Makreelmousse - gel van groene appel - uiencrunch
Mini quiche

Cappuccino van paddenstoelen
Gerookte zalm - roze pompelmoes - dillecrème

Gegratineerde tong - aardappelcrème
Pichanha - sereh - koriander - geroosterde pinda - 

krieltjes met bieslook - bieslook mayo
Chocolade - passievrucht - mascarpone

€ 55 p.p.
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Catering verzorgd door traiteur ‘Art & Food’ aan boord van de Rivertours schepen.
BTW inbegrepen, tenzij anders vermeld. Voor alle vragen i.v.m. catering contacteer:  
A&F CATERING BV - Grote baan 81 - 9250 Waasmunster - 0473 728 144
catering@artandfood.be - www.artandfood.be

l  Walking dinner (2)  l

3 live cooking stand met elk 1 thema inclusief koud buffet. Verschillende salades - side dishes volgens seizoen. 
Ideale formule voor grote groepen.

l  Made in Belgium  l 
Vol au vent + frietjes

Limburgs stoofvlees-parmezaan-rucola + frietjes
Varkenswang ‘Brasvar’ - pickels - bloemkool

Witloof-ham rolletjes

l  Green food  l 
Groententorentjes met aubergine -  

courgette - tomaat - ui
Ravioli met boschampignons

Lasagne met brie
Caponata - orzo

l  Fish  l 
Gegratineerde tong - parmaham

Zalm teriyaki
Gamba aioli

Pieterman-serehmousseline-gegrilde  
tomaat-aardappelcrème - bieslook

l  Arabic mezze  l 
Pinchos Morunos ‘Marrokaans vleesspiesje’

Taijne kip - ingelegde citroen
Gamba’s-knoflook-koriander taijne

Taijne lam - dadels - specerijen

l  Italiaans  l 
Italiaanse tong gegratineerd

Piccata al limone ‘rund-citroen-kappertjes’
Melanzane alle parmigiano

Lasagne al forno

l  Meat  l 
Lamsfilet-auberginepuree-coulis van groene kruiden
Tomahawk- pistache - belottajus - zoete aardappel

Pietrain de Grain varkenshaasje -  
tomaat salsa - paprika

Pichanha-sereh - koriander - geroosterde pinda - 
krieltjes met bieslook - bieslook mayo

3 thema’s - 1 gerecht per thema € 39,50 p.p. + € 7 p.p. per extra gerecht.
Onder voorbehoud van keuze & mogelijkheden
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Catering verzorgd door traiteur ‘Art & Food’ aan boord van de Rivertours schepen.
BTW inbegrepen, tenzij anders vermeld. Voor alle vragen i.v.m. catering contacteer:  
A&F CATERING BV - Grote baan 81 - 9250 Waasmunster - 0473 728 144
catering@artandfood.be - www.artandfood.be

l  Buffet (1)  l

l  Broodjesbuffet  l 
Verschillende luxe broodjes

Pittige wraps
Foccacia & tapenade

Bruschetta’s & tomaten-look en paddenstoelen-tijm

Vanaf 25 pers. / € 12 p.p.

l  Broodjesbuffet + koude tapas  l 
Idem broodjesbuffet +

Feta-citroen-oregano - augurk/zilveruitjes
Olijven - kerstomaatjes / mozzarella /  

kappertjes / basilicum
Banderilla’s

Vanaf 25 pers. / € 17 p.p.

l  Around the world broodjes  l 
Als het origineel mag zijn: bagels, tramazzini, 

waldkorn, wraps,...

SPAANS ‘patatas bravas-ansjovis’
THAI ‘omofuku’s gelakt buikspek-komkommer ...’

INDISCH ‘Indisch gehakt-sambalmayo’
MEXICO ‘zalm-guacamole-bosui’

...
Vanaf 25 pers. / € 14 p.p.

(kan gecombineerd worden met gewoon
broodjesbuffet vanaf 50 pers. / € 13 p.p.)

l  Kaas & fijne vleeswaren  l 
Kazen ‘Van Tricht’ - fijne vleeswaren | rilette | paté |

Verschillende broodjes | gedroogd & vers fruit | 
chutney | verschillende salades

Vanaf 25 pers. / € 25 p.p. 

l  Zuiders  l 
KOUD

Rundscarpaccio-tartufo-parmezaan | Vitello tonato 
| Salade met geroosterde asperges-proscuito | 

Bruschetta’s tomatenlook & paddenstoelen-tijm | 
Isalata Caprese | Koude pasta & gegrilde groenten | 

Grissini | Olijven | Foccacciabrood

WARM (kies 2 gerechten)

Linguini gegrilde tomaten-honinggeitenkaas | 
Lasagne al forno | Liguini zeevruchten |  

Toscaanse kip ‘pikant-citroenkappertjes-peterselie’ | 
Melanzanee pomodori al forno ‘aubergine-tomaat’ | 
Saltimbocca ‘kalfsoester-prosuito-salie’ | Piccata al 

limone ‘kalfsoester-citroen-kappertjessaus’ |  
Penne Carbonara | Ravioli-boschampignons | 

Italiaans bereide tong

Alles koud + 2 warme gerechten:  
€ 39 p.p. (voor 25-50 pers.)  
€ 35 p.p. (voor +50 pers.)  

+ € 7 p.p. per extra warm gerecht

Stel zelf uw buffet samen en kies uit de verschillende mogelijkheden!



l  Spaanse tapas  l 
KOUD

Crostini-tapenade zwarte olijven-ansjovis-
kappertjes* | Fetacitroen-oregano* |  

Zongedroogde tomaatjes-manchego **| 
Jamon serrano** | Champinones*| Bloemkool 

chililimoenmarinade* | Gemarineerd ansjovis* | 
Groene olijven gevuld met peppadew roomkaas* | 
Tijgergarnalen in knoflookmarinade** | Chorizo*| 
Olijvenbrood& 2 sauzen ‘A Ajillo ‘knoflookmayo’  

& Mojo suave ‘pikante rode saus’**

WARM

Patatas bravas* | Tortilla Espagnole* |  
Champignons met look* | Albodigas*| 

Gegrilde inktvis salsa verde** | Lamsballetjes 
rodepepersaus** | Escalope van kip-limone-

peperoni** | Croquetas de pescatore** | 
Chorizobeignets** | Citroengrasspies-kip** | 

Gamba’s aioli**

Combineer 8 x * + 5 x **  
€ 39 p.p. (voor 25-50 pers.)  
€ 35 p.p. (voor +50 pers.)

l  Oriental  l 
KOUD

Couscoussalade met feta-gegrilde groenten | 
Marokkaanse wortelsalade | Tyrokafteri ‘feta-ricotta-

rode paprika’ | Sushisashimi-wakamé... |  
Plaa Khung ‘salade scampi-citroengraslimoen’ |  
Laab Kai ‘salade kip-chili-mu,nt’ | Plao Salmon 
‘salade zalm-citroengras-munt | Yam Mu Yang 

‘gegrild varkensvleeskomkommer-tomaat-lenteui’ | 
Turks brood-tzatziki-hummus

WARM

Taijne lam* | Taijne kip-ingelegde citroen |  
Gamba’s-knoflookkoriander taijne* |  

Marokaanse caponata | Pikante sardientjes op  
de grill* | Pinchos ‘Marokkaanse vleesspiesjes’ | 
Rody currykip-bamboe scheuten | Groene curry-
kip-Thai aubergine | Phad Thai ‘noedels-scampi-

sojasaus’ | Babi ketjap ‘Indische stoofpot  
van gesmoord varkensvlees’ | Kippensoep-kokos | 

Thai curry soep | Japanse misosoep

4 koud + 3 warm € 39 p.p. (voor 25-50 pers.) 
 € 35 p.p. (voor +50 pers. - max. 2 met *)
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Catering verzorgd door traiteur ‘Art & Food’ aan boord van de Rivertours schepen.
BTW inbegrepen, tenzij anders vermeld. Voor alle vragen i.v.m. catering contacteer:  
A&F CATERING BV - Grote baan 81 - 9250 Waasmunster - 0473 728 144
catering@artandfood.be - www.artandfood.be

l  Buffet (2)  l

Stel zelf uw buffet samen en kies uit de verschillende mogelijkheden!



l  Dessert  l

l  Dessertenbuffet  l 
Berlijnse bol

Panna cotta mango
Panna cotta citroengras - ruby chocolade

Panna cotta rood fruit
Tiramisu classic

Tiramisu speculaas
Tiramisu rood fruit

Crème brûlée
Rijstcrème
Fruitsalade

Aardbeien + toppings ‘seizoen’
Chocolademousse

Brownie
Javanais

Tarte tatin
Magic pavlova
Mini patisserie

Crumble cheesecake
Dame blanche

Ambachtelijke ijsloly’s

€ 15 p.p.
Keuze desserts:  

6/8st (voor 50 >100 pers.) 
8/10st (voor 100 > ... pers.)

l  Dessertbord  l 
Dessert op maat

Vanaf € 8 p.p. 

l  Taart  l 
Taartenbuffet Joost Arijs

€ 15 p.p.

Custom Cake

€ 10 > € 15 p.p.
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Catering verzorgd door traiteur ‘Art & Food’ aan boord van de Rivertours schepen.
BTW inbegrepen, tenzij anders vermeld. Voor alle vragen i.v.m. catering contacteer:  
A&F CATERING BV - Grote baan 81 - 9250 Waasmunster - 0473 728 144
catering@artandfood.be - www.artandfood.be



Bestelbon ‘Art & Food’

A&F CATERING BV - Grote baan 81 - 9250 Waasmunster - 0473 728 144
catering@artandfood.be - www.artandfood.be

NAAM: .........................................................................................................................................................

ADRES: .......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Telefoon - Fax: .........................................................  E-mail:  ......................................................................

BTW nummer: .............................................................................................................................................

Datum boottocht: .........................................................................................................................................

Boot: ...........................................................................................................................................................

Plaats en uur van vertrek: .............................................................................................................................

Plaats en uur van aankomst: .........................................................................................................................

Ter gelegenheid van: ....................................................................................................................................

Keuze: Prijs:

....................................................................................................................................   ..........................

....................................................................................................................................   ..........................

....................................................................................................................................   ..........................

....................................................................................................................................   ..........................

Andere wensen - suggesties:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

AANTAL PERSONEN:  ............................................................................................................................

DATUM: ................................................................    HANDTEKENING:  ........................................................

Aalst: Tel. 053 72 94 40  |  Brussel: Tel. 02 218 54 10  |  Temse: Tel. 03 711 38 21  
info@rivertours.be - www.rivertours.be

Onze ervaring, passie en professionaliteit zorgen voor een geslaagd feest.

Art & Food werkt graag persoonlijk en we gaan steeds voor de uitdaging om er een fantastisch feest van te maken.
Afhankelijk van jullie budget en wensen, werken we een totaalvoorstel uit. Heel transparant, we werken zoveel mogelijk met
all-in formules. Een vrijblijvende simulatie kan gevraagd worden. Staat de formule die jullie wensen niet in ons aanbod, of jullie 
willen verschillende formules combineren, alles kan besproken worden. Prijzen zijn excl. BTW. Gevoelige marktprijzen kunnen 
invloed hebben op ons aanbod & prijs. We zullen altijd een alternatief op voorhand bespreken.
Graag een afspraak om onze folder toe te lichten of om naar jullie wensen te luisteren? Contacteer ons voor een afspraak.



Algemene voorwaarden ‘Art & Food’

TOTAALVOORSTEL

Graag werken we een totaalvoorstel uit. Duidelijk voorstel = geen verrassingen. De rekening weet u voor 99% op voorhand.
Prijs per persoon, tenzij anders vermeld. Dit aanbod is voor de boot Verdi, waar een keuken en goede stroomvoorziening aanwezig 
is. Voor de andere boten bekijken we de mogelijkheden volgens uw wensen.

INBEGREPEN

Streetfood: mooie wegwerpverpakking - aankleding tanden - papieren servetten.
Seated dinner: borden, bestek, broodbordje, peper&zout, olie, hoeveboter.
Walking dinner: bordjes, bowls, bestek, papieren servetten.
Live Cooking: standen, decoratie standen en buffetten.
Keukeninstallatie (niet aanweizg op de locatie).

EXCLUSIEF

BTW 12% ‘food’ - 21% ‘huur | personeel | drank | decoratie’.
Foodstanden mooi gedecoreerd met groen - € 100 per stuk.
Op- en afbouw.

PERSONEEL

KOK & KEUKEN inbegrepen indien ‘FOOD’ excl. btw minimum € 2000 bedraagt.
ZAAL is bediening inbegrepen volgens opgegeven gekozen formule en opgegeven timing - meeruren aan € 35 per kelner 
(+ € 5 p.u.op zon- en feestdagen of namiddernacht).
KOK € 45 voor kleine opdrachten of meeruren.

ALLERGENEN & SPECIALE DIETEN

Graag ten laatste 2 weken vóór de opdracht eventuele aanpassingen doorgeven. 
Indien wij met alternatieve producten moeten werken, kan er een meerprijs worden gevraagd.
Allergenen kunnen onbedoeld in voedsel terechtkomen door kruiscontaminatie tijdens de productie.

RESERVATIE & BETALING

Uw feest is pas gereserveerd na betaling van € 250 voorschot. 
(2e VOORSCHOT TEN LAATSTE 1 MAAND VOOR DE OPDRACHT 30%> € 5000 <50% € 5000 > € 10000 75% € 10000<).
In grote lijnen weten we tegen dan graag de inhoud van jullie feest. Ten laatste 2 weken vóór de datum ontvangen we graag 
definitief aantal en laatste afspraken. Last minute aanpassingen kunnen we niet garanderen.

TIMING

Er wordt met deze timing rekening gehouden voor het keukenpersoneel of all-in formules. Tenzij anders afgesproken.
Receptie 1u30
Walking dinner 2u
BBQ 2u
Streetfood 1,5 à 2u
Live Cooking 2u
Zittend diner 2u
Buffet 1u30
Dessertbuffet 1u

ANNULATIE

Voorschot reservatie wordt niet terugbetaald. Ondertussen missen we andere opdrachten. 
8 dagen vóór de opdracht 50%, 2 dagen vóór de opdracht 100%.

Aalst: Tel. 053 72 94 40  |  Brussel: Tel. 02 218 54 10  |  Temse: Tel. 03 711 38 21  
info@rivertours.be - www.rivertours.be


