Cateringlijst ‘Duchateau’ (1/8)
Catering verzorgd door traiteur Duchateau aan boord van de Rivertours schepen.
BTW 12% inbegrepen. Voor alle vragen ivm catering contacteer:
Traiteur Duchateau - Sint Lendriksborre 5 - 1120 Brussel - ING BE08 3630 8504 6913
Tel.: 02 262 21 68 - Fax.: 02 262 17 99 - GSM: 0496 57 72 33 - E-mail: restoduc@skynet.be
Last update: 21-11-2022 | Onder voorbehoud van prijswijzigingen

EENVOUDIGE MAALTIJD
l

l

Enkel levering.

Sandwichbuffetten

Individueel stokbrood

l

l

l

Gemengd buffet

l

met groenten

van 5 mini belegde sandwiches

Artisanaal stokbrood (wit, meergranen, oude wijze)

Mandje met een assortiment
van gesloten sandwiches.

Tonijn, ham, kaas, Américain, ham / kaas, kip curry,
kip Hawai, pikante tonijn met groenten

€ 3,75 / stokbrood

Vlees: Salami, ham, kaas, Américain, vleessalade
Vis: tonijn, krab, garnalen, gerookte zalm,
pikante tonijn

Men moet rekenen met ongeveer 5 stuks
per persoon (mand van minimaal 50 stuks)

Grijze garnalen en gerookte zalm

€ 3,75 € / stokbrood

l

Gemengd buffet

€ 6,50 p.p.
l
l

van 3 broodjes

Serranoham, gedroogde tomaten en rode pesto
Noorse wrap met zalm
Gerookte ham, feta en rucola
Zoetzure kip
Romige Brie en gedroogde vruchten
Borstfilet van gezoete en gezouten eend
Caviaar van aubergine, rosbief en rucola
Tsatsiki, radijs en gekookt ei
(Afhankelijk van het marktaanbod)

Brie met knapperige salade
Geitenkaas met honing en krulsla
Beenhamsalade met uien en augurken
Rundstartaar
Ardeense clubsandwich
Boerenpastei
Gerookte zalm
Gerookte ham en knolseldersalade

€ 7,30 p.p.

€ 6,70 p.p.

Mini ciabata en/of foccacia buffet

l

Dit buffet bestaat uit 4 wrap-broodjes.

Dit buffet bestaat uit 3 ambachtelijke broden:
maan- en sesamzaad, wit en 6-granen

l

Buffet van wrap-broodjes

l

4 mini ciabata of foccaciabroodjes p.p.
Tomaat Mozzarella, basilicum en olijfolie
Pancetta, rucola en krullen Parmezaanse kaas
Rundstartaar en tapenade
Parma en Italiaanse kaas
Tonijn pikant
Roomkaas bieslook Zalm
(Afhankelijk van het marktaanbod)

€ 7,30 p.p.
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Cateringlijst ‘Duchateau’ (2/8)
Catering verzorgd door traiteur Duchateau aan boord van de Rivertours schepen.
BTW 12% inbegrepen. Voor alle vragen ivm catering contacteer:
Traiteur Duchateau - Sint Lendriksborre 5 - 1120 Brussel - ING BE08 3630 8504 6913
Tel.: 02 262 21 68 - Fax.: 02 262 17 99 - GSM: 0496 57 72 33 - E-mail: restoduc@skynet.be

ALL-IN FORMULES
l

Onze formule bestaat uit: de bediening gedurende 5 uur, de maaltijd,
alle afwas, roomkleurig stoffen tafelkleed en servetten van geweven papier.

Zakouski aperitief
l

Warme zakoeskis

l

l

Koude zakoeskis

l

Gerookte zalm, mousse van eendenlever,
tonijn, krab, kip curry, Parma, eendenborst,
kaas en fijne kruiden, ...
l

Aziatische zakoeskis

l

Oosterse Driehoek, loempia’s,
spies van saté, mini loempia,
gebakken scampi, Nem, Dim Sun, ...

€ 2,00 / st.
Manden met knapperinge
groenten aan € 16,00.

Met 1 keukenchef
l

Mini Quiche Lorraine, bladerdeeg met chili,
mini pizza, kaas profiterole, bladerdeeg
met krab, hapje van zalm,
hapje met champignons, mini croque…
l

l

Grillbuffet

l

l

Kippenbrochette 80 g
Lamsbout 80g
Merguez 80g
Rundsbrochette 80g
Varkenschipolata 80g
Wortels, mimosa van bloemkool, komkommer
Tomaten en quenelle van mozzarella
Rucola met Parmezaanse kaas
Italiaanse pastasalade
Aardappelsalade met truffelolie
Salade Niçoise
Cocktailsaus en mayonnaise
Keuze uit brood en boter

€ 19,95 / p.p. (3 st.)
€ 23,70 / p.p. (5 st.)
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Cateringlijst ‘Duchateau’ (3/8)
Catering verzorgd door traiteur Duchateau aan boord van de Rivertours schepen.
BTW 12% inbegrepen. Voor alle vragen ivm catering contacteer:
Traiteur Duchateau - Sint Lendriksborre 5 - 1120 Brussel - ING BE08 3630 8504 6913
Tel.: 02 262 21 68 - Fax.: 02 262 17 99 - GSM: 0496 57 72 33 - E-mail: restoduc@skynet.be

l

l

Buffet mix aan € 36 p.p.

Gemengd Italiaans buffet
Rode mul filet met olijventapenade
Linguine salade
Jumbo garnalen op Italiaanse wijze
Gegrilde Sint-Jacobsschelpen tapenade
Zalmtartaar met koriander en appels
Italiaanse varkenshaas
Parmaham en pasta frittata
Rundscarpaccio met Parmezaanse schilfers
en walnootolie
Paprika’s gevuld met schapenkaas
Salade, saus, brood en boter
WARM
Caneloni bolognese
Ravioli met kreeft
Ravioli met spinazie ricotta

l

l

l

Belgisch buffet

l

Zalm in Bellevue
Tomaten met grijze garnalen
Roerei met bislook en gerookte zalm
Gerookte forel
Varkensfilet met honing en mosterd
Roulade van gevogelte met asperges
Terrine van wild zwijn
Gandaham en bavarois ‘Poire William’
Salade, saus, brood en boter
WARM
Parelhoen met wilde paddestoelen
Waterzooi van vis
Aardappelen met peterselie
DESSERT

DESSERT
l
l

Spaans buffete

l

Octopus carpaccio
Gegrilde garnalen met kruiden
Bonito tonijn salade
Tortilla’s met groenten
Toast brood:
met tomaat en roerei
met ansjovis
met Serranoham
met chorizo/lomo
Salade, saus, brood en boter

Aziatisch buffet

l

Rode tonijn sashimi met Nori zeekraal
Lenterol van zalm Tartaar en mango
Scampi’s en Thaise groenten met groene kerriesaus
Sashimi van sint-jakobsschelpen met AJippon soja
Gekarameliseerde eendenborst met Aziatische
groenten
Rosbief rolletje met koriander en sesamolie
Gebakken rundvlees met oestersaus
Tagliatelle van groenten Merin koriander en
kippenreepjes
Salade, saus, brood en boter

WARM
Paella Valenciana
met zeevruchten

WARM
Kip tikka massala
Zoetzure scampi’s
Rijst met groenten

DESSERT

DESSERT
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Catering verzorgd door traiteur Duchateau aan boord van de Rivertours schepen.
BTW 12% inbegrepen. Voor alle vragen ivm catering contacteer:
Traiteur Duchateau - Sint Lendriksborre 5 - 1120 Brussel - ING BE08 3630 8504 6913
Tel.: 02 262 21 68 - Fax.: 02 262 17 99 - GSM: 0496 57 72 33 - E-mail: restoduc@skynet.be

l

l

Buffet mix aan € 36 p.p. (vervolg)

Oriëntaals buffet

l

Taboulé met Bambas
Carpaccio van rode tonijn met citroen
Gegrilde zeebaars met oosterse salade
Gestoomde Zalmfilet met Tunesische kruiden
Kip samosa met groenten
Kip Raz El Hanout
Gegrilde lamskoteletjes met verse kaassaus
Fallafel en kaas
Salade en saus
Brood en boter
WARM
Kip tajine met zoete kruiden
Rode mul met paprika
Griesmeel met druiven
DESSERT

l

l

Libanees buffet

l

WARM
Kip en groenten samosa
Bladerdeegje met geitenkaas
Inktvis
Tabboulé, gegrilde aubergine en courgettes
Hummus
Linzensalade
Salade met witte kaas
Tartaar van courgettes en tomaat, babysalade
Pikante yoghurtsaus, Kruiden yoghurtsaus
(Libanees brood)
GRILL
Sojouk gegrilde mini-worst met kruiden (3 smaken)
Lamsspies,
Gevogelte spies
HONINGDESSERTS
baklava, amandelzaad,
briwatte, amandel croissant
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Catering verzorgd door traiteur Duchateau aan boord van de Rivertours schepen.
BTW 12% inbegrepen. Voor alle vragen ivm catering contacteer:
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l

l

Alles op de grill

Grill
l

Scampi brochette
Zalm gebakken naar de essentie
Filet pur van Argentijns rundvlees
Lamsrack
Eendenborst met acaciahoning
Ribbetjes van speenvarken
Wortels, mimosa bloemkool, komkommer
Tomaten en quenelle van mozzarella
Rucola met Parmezaanse kaas
Gegrilde aubergines en courgettes
Italiaanse pastasalade
Aardappelsalade met truffelolie
Salade Niçoise
Cocktail en mayonaise
Selectie van brood en boter
Gebakjes in de lengte
Chocolademousse en fruitsalade

€ 31,00 p.p.

(15/03 - 31/10)

l

l

Buffet en grill

l

VOORGERECHT IN BUFFETVORM
Gerookte en gemarineerde zalm extra mild
Grijze garnalen natuur
Salade niçoise
Salade van jonge scheuten met balsamico
VOORGERECHT OP DE GRILL
Scampi brochette
Zalm naar de essentie
HOOFDGERECHT OP DE GRILL
Filet pur van Argentijns rundvlees, Lamsrack,
Eendenborst met acaciahoning,
Ribbetjes van speenvarken
Wortels, mimosa bloemkool, komkommer
Tomaten en quenelle van mozzarella
Rucola met Parmezaanse kaas
Gegrilde aubergines en courgettes
Italiaanse pastasalade
Aardappelsalade met truffelolie
Salade Niçoise
Cocktail en mayonaise
Selectie van brood en boter
Gebakjes in de lengte
Chocolademousse en fruitsalade

€ 36,00 p.p.
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Cateringlijst ‘Duchateau’ (6/8)
Catering verzorgd door traiteur Duchateau aan boord van de Rivertours schepen.
BTW 12% inbegrepen. Voor alle vragen ivm catering contacteer:
Traiteur Duchateau - Sint Lendriksborre 5 - 1120 Brussel - ING BE08 3630 8504 6913
Tel.: 02 262 21 68 - Fax.: 02 262 17 99 - GSM: 0496 57 72 33 - E-mail: restoduc@skynet.be

Menu opgediend aan tafel (identiek voor alle gasten). Menu van € 40 = 3 gangen. Menu van € 50 = 4 gangen.
* = dagprijs van sommige vissoorten kan de prijs doen toenemen.

l

Maaltijden

l

KOUD VOORGERECHT
Verassingstomaat met verse en gerookte zalmtartaar
emulsie van schaaldieren
en krul van parmezaanse kaas
Rundscarpaccio met krullen parmezaanse
kaas en notenolie
Hazelnootballetjes met foie gras en uienconfijt
Zalmcarpaccio en Sint Jacobs met groene citroen,
gerafeld met renedes-appels
Gepocheerde eieren met prei en rivierkreeft,
schaaldierenmousseline
Cannelloni van aubergine met tartaar van tonijn met
olijfolie van eerste persing
Combinatie ganzenlever met appels
Zalmtartaar en nori zeewier met sojasaus
Picota van zalm en blauwvintonijn knapperige
groenten en wasabi crème
Speelse salade van gebakken ganzenlever
met groene bonen, balsamico vinaigrette
Ierse rundscarpaccio en foie gras,
rucola met witte truffelolie
Carpaccio van Schotse zalm met jus van truffel,
kleine salade van paddenstoelen
Tartaar van scampi’s en citroengras
met Thaise bouillon
Loempia’s zalmtartaar met sesamolie
Terrine van eendenconfijt en foie gras
met abrikozen
Eendencarpaccio met notenolie en pijnboompitten

WARM VOORGERECHT
Badje van scampi’s met donsje van kervel
Melimelo van zalm en snoekbaars
met kruiden en citrus kerriesaus
Asperges op Vlaamse wijze
Gegrilde Sint Jacobs op een bedje van witloof
Taartje van tomaten en serrano, gegrilde sint
Jacobsschelp met olijfolie eerste persing
Ravioli van kreeft, boter met groenten
Asperges uit Mechelen, mousseline
met grijze garnalen
Scampi’s op Marseillaanse wijze
Zeebrasem (dorade) à la plancha tomaat basilicum,
parmezaanse chips
Badje van zeeduivel met koolrabi en komkommer
Bruschetta met olijven, gebakken mul,
kaviaar van aubergine
*Gegrilde zeebaarsfilet op wok
met Aziatische groenten
Geroosterde Sint Jacobs, mousseline van pastinaak
Ravioli van foie gras en zijn consommé
Zwezerik met lichte curry en geconfijte appels
Sint Jacobs spiesjes met rozemarijn,
boter met appelsiensmaak
*Gegrilde zeebaarsfilet op Vlaamse wijze
Gebakken foie gras à la Normande,
gedeglaceerd met Calvados (EXTRA € 5)
*Filet van tarbot met gekonfijte prei
en spek (EXTRA € 5)
*Mousseline van tongfilet met Riesling
en grijze garnalen (EXTRA € 5)
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Cateringlijst ‘Duchateau’ (7/8)
Catering verzorgd door traiteur Duchateau aan boord van de Rivertours schepen.
BTW 12% inbegrepen. Voor alle vragen ivm catering contacteer:
Traiteur Duchateau - Sint Lendriksborre 5 - 1120 Brussel - ING BE08 3630 8504 6913
Tel.: 02 262 21 68 - Fax.: 02 262 17 99 - GSM: 0496 57 72 33 - E-mail: restoduc@skynet.be

Menu opgediend aan tafel (identiek voor alle gasten). Menu van € 40 = 3 gangen. Menu van € 50 = 4 gangen.
* = dagprijs van sommige vissoorten kan de prijs doen toenemen.

l

Maaltijden (vervolg)

l

HOOFDGERECHT
Rack van speenvarken,
gekarameliseerde gembersaus
Eendenbil geconfijt met honing en sherry-azijn
Cracker van parelhoen met pistache,
4 kruiden saus
Baarsfilet op een bedje van zuurkool mostersaus van
Meaux en kleine spekjes
Kalfsvlees, tian van groenten met tijmsaus
Lamsnootje, Parmaham en antipasti, rode salie jus
Borstfilet van jonge eend uit Bresse met zoete
specerijen en gekonfijte vijgen
Rack van melkkalf, kaviaar van aubergines en
gekonfijte tomaat, jus van kalfsvlees met tijm
Lamsrack met kruiden en groentengratin
Mignon van kalfsvlees met morieljes (EXTRA € 5)
Geroosterde duif en gestoofde witloofreepjes
*Geroosterde zeebaars op een pastei van olijfolie en
zwarte truffels (EXTRA € 5)
Duo filet pur van kalfsvlees en krokante
kalfszwezerik cervoisière saus (EXTRA € 5)
*Solfilet en kreeft op de wijze van de kardinaal
(EXTRA € 5)
*Turbofilet met eekhoorntjesbrood en morieljes
(EXTRA € 5)
Filet pur van kalfsvlees/rundvlees Rossini
(EXTRA € 5)
Filet pur van Ibérico biggetjes met Serranoham,
Niçoise van groenten, jus met uitbarstingen
van olijf (EXTRA € 5)
*Filet van tong gevuld met grijze garnalen op bedje
van prei en koriander en witte boter (EXTRA € 5)
Tijdens het seizoen (Wild)
Ree, fazant, patrijs, hert, haas ....
DESSERTEN
Lucifer chocolade caramel, crisp van chocolade
Panna Cota van rood fruit / citrus
Crisp van rode vruchten en passievruchten
Cake: Vacherin Wépion, Vacherin framboos, vacherin
koffie, chocolade vacherin

41 à 51 € p.p.
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Bestelbon ‘Duchateau’

De prijs van onze buffetten omvat: tafelnappen, servetten, borden, bestekken en BTW 12%. Voor alle aanlegplaatsen in Vlaanderen
wordt een supplement aangerekend. Bij verschillende aankomst- & vertrekplaats kan een extra verplaatsingsvergoeding worden
gerekend. Deze wordt berekend a.d.h.v. het aantal extra kilometers en extra manuren die hiervoor worden gepresteerd. De
prijzen zijn geldig vanaf 30 personen. Bij minder dan 30 personen: + 10 %. Gelieve uw bestelbon zo spoedig mogelijk terug
te sturen of te faxen. Het juiste aantal personen wordt 10 dagen vooraf meegedeeld.
Wensen en/of suggesties zijn steeds welkom. Wij zoeken graag met u naar de juiste formule voor uw feest. Aarzel niet ons te
contacteren. U bent steeds van harte welkom!
Traiteur Duchateau
Font St Landry 5 - 1120 Bruxelles
Tél.: 02 262 21 68 - Fax.: 02 262 17 99 - GSM: 0496 57 72 33
ING BE08 3630 8504 6913
E-mail: restoduc@skynet.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

