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Last update: 10-02-2022  |  Onder voorbehoud van prijswijzigingen

l  Hapjes & tapas  l l  Dinner  l

l  Walking dinner  l  
aan € 52 p.p. (** 5 gangen) 

aan € 42 p.p. (4 gangen) 

Zalm Oklahoma | opgelegde sjalot |  
honingtomaat | komkommer | sojamayo
Nobashigarnaal | wakamé | sushi rijst |  

wasabi | kroepoek sepia
Schelvis | compote van ui | spitskool |  

jus van tonka **
Gevulde parelhoen | aardappel tex mex | 

seizoensgroenten | gevogltejus
Tartelette van appel | vanille |  

karamelganache 
 
 

l  Dinner  l  
aan € 46 p.p. 

(uitbreiding tot 4 gangen mogelijk) 

Tartaar van kalf | juzudip | waterkers | appelkapper
Melkvarkenskroontje | champignonroomsaus | 

seizoensgroentjes | aardappelcrème met knolselder
Rijst | kokos | limoen | peperkoek | mango 

l  Hapjes & tapas  l  
aan € 2,20 per stuk 

(recepties voorstel op maat) 

Beignet van prei en gerookte paprika
Oester met schuim van gin tonic

Hand gerolde couscous / gember / tonijn
Filo | zwarte woud | ricotta | olijf 

Kalf | tonijn | appelkapper
Siciliaanse cracker | honing tomaat | ui | balsamico

Kroepoek | grijze garnalen | avocado
Parmezaan koekje | crème van bloemkool | haring 

kaviaar
Komkommersoepje | yoghurt | munt
Macaron | ganzenlever | rode biet

Soesje | blauwe kaas
Tempura | nobashi | curry

Zalm | soja | op zout steen Himalaya
Tonijn | gember | op zout steen Himalaya

Grissini | Italiaanse ham 
Dipgroenten | lavas dip | taco rode curry
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l  Lunch / Buffet  l

l  Lunch aan € 29 p.p.  l 
Soep van de dag

Hoevekip | champignonsaus |  
seizoensgroenten | aardappelgratin

 

l  Lunch aan € 29 p.p.  l 
Hoevekip | champignonsaus |  

seizoensgroenten | aardappelgratin
Appelcrumble | specerijen | vanille ijs

 

l  Koud buffet aan € 38 p.p.  l 
Gerookte zalm oklahoma + groene kruiden + 

dilleroom 
Zalm belle vue + cocktailsaus 
Tomaat gevuld met garnaal 

Italiaanse ham 
Rundscarpaccio - rucola - parmezaan

Vitello tonato 
Fijn gesneden gegrilde kip + dragon

Gehakt brood + kriekjes 
Pasta salade Grieks 

Asperge salade + muntolie (buiten seizoen:  
gepofte knolselder + wortel + vadouvan)

Tomaat + lente ui + zoet zure sjalot
Veldsla + aardappel + spek

Supplement koud buffet 
aan € 8 / € 4 p.p. 

Gerookte vissen: heilbot + gerookte paling  
+ gerookte forel (€ 8 / p.p.)

Gegrilde tonijn + bouillon van dashi  
+ honingtomaat + sjalot gemarineerd (€ 8 / p.p.)

Slaatje quinoa + jonge spinazie  
+ geitenkaas (€ 4 /  p.p.)

Supplement warm buffet  
aan € 18 p.p. (enkel samen met  

een standaard koud buffet)

Stoofpotje van varkenswangen |  
kasteelaardappel | knolselder | jonge wortel

Noordzeevis in eigen jus | bieslook |  
jonge prei | lavas | kasteelaardappel
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l  Street food / Grill  l

l  Street food walking dinner  l  
aan € 37 p.p. (3 tot 4u) 

Italiaanse croque/ zongedroogde tomaatjes/ 
basilicum

Bao-bun/ gelakt buikspek/ iceberg/ lente ui/ 
sesamzaadjes/ Koreaanse laksaus

Pasta beker veggie
Wrap/ gerookte zalm / dilleroom  

Pittige scampi/ dim sum in stoommandje
Focaccia/ zuiderse groentjes/ gesmolten mozzarella

Sushi/ tonijn/ zalm/ wasabi/ komkommer
Warm soepje ( in de zomer voorzien we een ijs 

gekoeld soepje)  
Groenten loempia/ zoet zure dip

Rundstartaar/ mosterdsla/ Americain patato
Belgische wafel met fruit

Shake van banaan en chocolade

l  Grill luxe met groentenbuffet  l  
aan € 44 p.p. 

OP DE GRILL
Gegrilde zalm | ribeye rund op z’n geheel gegaard 

| Ardens varkenskroon | saucisson de Toulouse 
|  gemarineerde hoevekip met rode curry | 

gemarineerde ribbekes | Provençaalse saus | 
pepersaus

+ KOUD BUFFET
Griekse pasta salade | Italiaanse ham | 

zongedroogde tomaatjes| feta
Aardappel slaatje | groene appel curry

Boontjes | rode ui
Tomaat | opgelegde sjalot | lente ui 

Bloemkool | broccoli | yoghurt dressing
Knolselder gepoft koriander | jonge wortels | munt | 

appelazijn |sesam
Opgelegde venkel  | saffraan

Gegrilde zuiderse groeten
Koude sausje | brood | boter 

l  Grill vis met groentenbuffet  l  
aan € 44 p.p. 

OP DE GRILL
Papillotte van Noordzeevis | gegrilde zalm | tonijn 

met koriander | nobashigarnaal tomaat

+ KOUD BUFFET

l  Grill vegetarisch met  
groentenbuffet  l  

aan € 38 p.p. 

OP DE GRILL
Gegrilde en gevulde aubergine | puntpaprika 

mozzarella en tomaat | courgette met basilicum en 
halloumi

+ KOUD BUFFET



l  Desserten  l
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l  Desserten  l 
Limoen taartje  | gebrande meringue

€ 9,50 p.p.

Brusselse  wafel | vanille room | seizoen fruit
€ 8,50 p.p.

Mango | yoghurt | limoen | crumble | bittere 
chocolade   

€ 9,50 p.p.

Panna cotta van mokka | cacao crumble
€ 8,50 p.p.

Taartje van donkere chocolade en rode vruchten
€ 9,50 p.p.

Crème brulée
€ 9,00 p.p.

Appel crumble  met anglaise saus
€ 8,00 p.p.

Mascarponé room | aardbeien |  amandel crumble
€ 9,50 p.p.



Bestelbon ‘Katering’

De prijzen zijn BTW incl., tenzij anders vermeld. De prijzen gelden vanaf 30 presonen. Kleinere groepen: een voorstel op maat.  
Wit tafel linnen, servetten, borden, bestek en bloemvaasje voor op tafel zijn inbegrepen. Qua inkleding kunnen extra’s 
besproken worden. Bediening en prestaties van de chef en/of koks zijn inbegrepen. Er worden geen extra verplaatsingskosten 
aangerekend met uitzondering van een verschillende aanlegplaats. Hier wordt een vergoeding van € 0,35/km gevraagd alsook 
de extra manuren. 
Daar we met verse producten werken en volgens marktaanbod kunnen hier en daar kleine wijzigingen zijn die we op voorhand 
meedelen. De menu’s en buffetten zijn een kleine greep uit het aanbod. Vraag vrijblijvend een aangepaste formule op maat. 
Wij kunnen op aanvraag ook langskomen voor menu besprekingen e.d. 
Na overeenkomst wordt 30% voorschot gevraagd, het resterende bedrag dient betaald te zijn binnen de 7 dagen na factuur- 
datum. 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!

Katering - De Maesschalck Kevin - Patotterij 13 - 9111 Belsele - GSM: 0475 43 89 76 
E-mail: chef@katering.be - www.katering.be - ING: BE54 3632 1933 2497 - BTW nr: BE0781 501 185

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


