Cateringlist ‘Kouterhoeve’ (1/8)
Catering provided by caterer ‘Kouterhoeve’ on board the Rivertours ships.
VAT 12% included. For further questions concerning catering, please contact:
Kouterhoeve - Kouterbaan 96, 1840 Malderen - BE 15 6524 8344 2830
Tel: 052 34 21 71 - GSM-nr: 0485 803 777 - Email: info@kouterhoeve.be
Last update: 23-06-2022 | Subject to changes in price

We are happy to help you with the English translation and explanation of the dishes. Feel free to contact us with your question regarding a dish.
l

Receptie

l

Voorafgaand aan buffet of menu:
duurtijd 1 uur
Groenteschotel met dipsaus
Toastjes met verschillend beleg
Kerstomaatje met garnaal
Pannenkoekrolletje met gerookte zalm
Mini bouchée met kipvulling
Mini bouchée met garnaalvulling
Mini bouchée met hesp en champignons
Spekrolletje met pruim
Mini kaaskroketje
Mini garnaalkroketje
Worstenbroodje
Tartaar van zalm met tomatencoulis
Scampi’s ‘Kouterhoeve’ (lichte currysaus met
groentjes)
Lepeltje met Gandaham en meloenbolletje
Lepeltje met garnaaltjes in honingvinaigrette
Lepeltje met gerookte zalm
Quiche Lorraine
Scampi fritti met tartaresaus
Schaaltje rundcarpaccio met Parmezaanse kaas
Borrelglaasje met ham mousse
en paprikacoulis
Borrelglaasje met gamba en pikant sausje
Mini schaaltje met gebakken appel en
ganzenleverpastei
Mozarellaspiesje met gedroogde tomaatjes

Met 3 hapjes per persoon:
aan € 7,00
Met 6 hapjes per persoon:
aan € 12,00

l

Koude buffetten
l

Voorbeeld 1

l

l

Verse zalm - Perziken met tonijnsla - Vispastei Gerookte zalm - Opgevuld eitje - Pladijsrolletjes
- Hesp met asperges - Rundsgebraad Varkensgebraad - Kip met fruit - Boerenpastei Salades en sauzen
€ 30,00 / pp

l

Voorbeeld 2

l

Verse zalm - Tomaten met garnalen - Appelsientjes
met tonijnsla - Vispastei - Gerookte heilbot Gerookte zalm - Opgevuld eitje - Pladijsrolletjes
- Hesp met asperges - Rundsgebraad Varkensgebraad - Kip met fruit - Boerenpastei Woudham met meloen - Salades en sauzen
€ 38,00 / pp

l

Voorbeeld 3

l

Verse zalm - Tomaten met garnalen - Appelsientjes
met krabsla - Vispastei - Gerookte heilbot - Gerookte
zalm - Gerookte forel - Opgevuld eitje Tongrolletjes - Rivierkreeftjes - Paling in ‘t groen Carpaccio van rundsvlees - Hesp met asperges Rundsgebraad - Varkensgebraad - Kip met fruit Boerenpastei - Spaanse ham met meloen Lamskoteletten - Salades en sauzen
€ 45,00 / pp
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l

Breugheliaans buffet

l

l

Italiaans koud & warm buffet

KOUD

KOUD

Verse zalm - Tomaten met grijze garnalen Gerookte zalm - pekelharingsla met appeltjes Opgevulde eitjes - Kip met fruit - Gekookte ham
met asperges - Boerenham met meloen - Rundsgebraad - Boerenpaté - Kop in ’t zuur - Ardeense
salami - Salades en sauzen

Rundscarpaccio met Parmezaanse kaasschilfers en
balsamicodressing - Pastasalade met zeevruchten en
honingvinaigrette - Tomatensalade met mozzarella Italiaanse gerookte ham met meloen - Gemarineerde
tonijn met dille - Vitello tonato - Salades en sauzen
- Italiaans broodassortiment

WARM

WARM

Witte en zwarte pensen met appelmoes Balletjes met krieken - Varkensribbetjes zoetzuur Erwtensoep met korstjes

Lasagne Bolognaise - Tortellini met pleurotten en
zalm - Minestronesoep met gruyèrekaas - Osso
bucco op Milanese wijze - Gebakken aardappeltjes
met rozemarijn

€ 38,00 / pp

l

€ 45,00 / pp

Breugheliaans dessertenbuffet

Appeltaart - Verse fruitsla Rijstpap met bruine suiker Chocolademousse - Mini soesjes
€ 12,00 / pp

l

Fruittaart - Verse fruitsla Rijstpap met bruine suiker Chocolademousse - Vanillebavarois Roomijs - Kaasplank

€ 14,00 / pp
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l

Visbuffet

l

Verse zalm - Tomaten met garnalen Perzik met tonijnsla - Vispastei - Gerookte heilbot Gerookte zalm - Gerookte forel Pekelharingsla met appel - Pladijsrolletjes Gevuld eitje

Verse zalm - Tomaten met garnalen - Appelsien met
krabsla - Vispastei - Gerookte heilbot - Gerookte
zalm - Forel ‘Belle vue’ - Pekelharingsla met appel Tongrolletjes - Gevuld eitje - Rivierkreeftjes - Paling in
‘t groen - Salades en sauzen

€ 38,00 / pp

€ 40,00 / pp

l

Walking dinner

l

We lopen een volledig menu af met gerechtjes
iets kleiner dan voorgerechtjes.
Formule met statafels via Rivertours.
Er worden geen tafels gedekt voor te zitten.
l

Voorstel 1

l

Rundscarpaccio met balsamico
en Parmezaanse kaasschilfers
Minisoepje van wortel en pompoen
met bieslooksnippers
Gebakken roodbaars met licht mosterdsausje
Varkenshaasje op bedje van kruidenpuree
en pepersausje
Duo van fruitspiesje en chocolademousse

€ 42,00 / pp

l

Voorstel 2

l

Tartaar van verse en gerookte zalm
met avocadoroom
Minisoepje van waterkers met snippers
van gedroogde Gandaham
Gebakken kabeljauwhaasje met bieslooksnippers
Lamsfilet met groentjes en aardappelgratin
Salade folle met warm geitenkaasje
Huisbereide tiramisu met advocaat en macarons

€ 48,00 / pp
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l

Reis rond de wereld

l

Dit buffet wordt verdeeld in 4 standen en
van passende decoratie voorzien.
De warme gerechten worden in shaving-disches
op de buffettafels warm gehouden.
Minimum aantal gasten: 50
Stand 1: LAGE LANDEN
Gentse waterzooi
Hesp met witloof gegratineerd
Tomaatjes met garnaaltjes uit de Noordzee
Rauwkost
Stand 2: MIDDELANDSE ZEE
Paëlla
Rundscarpaccio met Parmazaanse kaasschilfers en
balsamico
Minestrone met gruyère
Rauwkost
Stand 3: OOSTERS
Nasigoreng met ham
Wok van kip met mie en curry
Varkensribbetjes zoetzuur met ananas
Stand 4: HET HOGE NOORDEN
Gerookte visschotel met mierikswortelsausje
Pekelharingsla met appeltjes
Zalm met graanmosterd en puree
Rauwkost
Brood en boter en koude sauzen.
€ 55,00 / pp

l

Koud & warm buffet

l

KOUD
Verse zalm - Tomaat met tonijnsla Gerookte zalm - Pladijsrolletje met zalm Opgevuld eitje - Vispaté - Varkensgebraad Rundsgebraad - Hesp met asperges Kip met fruit - Salades en sauzen
WARM
Lamsstoofpotje - Hespenrolletjes met witloof Oostendse visragout - Pureedotjes

€ 44,00 / pp

KOUD
Verse zalm - Tomaat met garnaal - Gerookte zalm Gerookte heilbot - Opgevuld eitje - Gerookte forel Vispaté - Varkensgebraad - Rundsgebraad Gandaham met meloen - Kalkoen met fruit - Salades
en sauzen
WARM
Konijn op Vlaamse wijze - Zalmnootje ‘Kouterhoeve’ Kalfsgebraad ‘Orlof’ - Champignonsaus - Pureedotjes
€ 48,00 / pp
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l

l

Desserten buffet

Desserten

l

l

Chocolademousse, tiramisu, bavarois met frambozencoulis, riz condé, javanais met vanillecoulis
€ 12,00

l

Uitgebreid desserten buffet

l

Chocolademousse, bavarois met frambozencoulis,
riz condé, ijsroom, verse fruitsla, pannenkoekjes
met appelsiensaus, gelegenheidstaart
€ 15,00

l

Kaasplank 160 gr

l

Als dessert met gedroogd fruit, vers fruit, noten,
broodjes en boter
€ 22,00

l

Kaasplank 250 gr

l

Als maaltijd met gedroogd fruit, vers fruit, noten,
broodjes en boter
€ 25,00

l

Huisbereide tiramisu

l

Met advocaat en macarons
€ 7,00

l

IJstaart

l

Met fruitcoullis: € 8,00
Met fotoprint: + € 12,50 / taart
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l

Menu’s

l

Verkiest U zelf uw buffet of menu samen te stellen? Geen probleem, de prijs wordt samen met U besproken.
Aspergeroomsoep
Varkenshaasje met jagersaus
Cruditeitenslaatje
Gebakken aardappelen
Vanillebavarois met coullis
**********
Tomatensoep met balletjes
Kalkoentournedos ‘archiduc’
Gebraiseerd witloof
Spekaardappelen
Chocolademousse
**********
Waterkersroomsoep
Zalmmoot ‘kouterhoeve’
Hertoginneaardappelen
Warm appeltaartje met ijs
**********
Andalousiche roomsoep
Rosbief met rodewijnsaus
Groentetuiltje
Aardappelgratin
Fruittaartje

Gerookte ham met meloen
Creoolse wortelsoep
Eendeborst met appelsiensaus
Peertje met veenbessen
Groentepuree
Flensjes ‘mikado’
**********
Broccolisoepje met gerookte paling
Zalmfilet op spinaziebedje met Dijonnaise saus
Parelhoen op grootmoeders wijze
Primeurgroentjes
Aardappeltaartje
Verse fruitsla
**********
Noors visbordje met mierikswortel
Pompoensoepje met sinaasappeltwist
Kalfscarré op Toscaanse wijze
Groentepallet
Aardappelkroketten
Soepje van rood fruit met vanilleroomijs

€ 43,00 / pp

€ 34,00 / pp
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l

Menu’s (vervolg)

Oostends vissoepje
Gebakken grietfilet met botersausje
Lamscarré met rozemarijn
Tomaatjes en boontjes
Gratintaartje met spek
Desserten pallet op bord
**********
Carpaccio van rundsfilet
Consommé met brunoise groentjes
Tussenribstuk met bearnaise
Sluimererwten en jonge wortelen
Gebakken aardappelen met thym
Patisserie variatie met advocaatroom

€ 55,00 / pp

l

Voorgerechtenbordje: warme oesters,
Tasje kreeftensoep, scampi’s
Stoofpotje van kwartel en zwezerik
Kabeljauwhaasje met bieslooksausje
Grijze oostendse garnaal
Groentepuree
Crème brullèe

€ 60,00 / pp

‘Salade folle’ met ganzenlever
Kreeftenbisque met armagnac
Tarbotfilet op tagliatelle bedje met basilicum
Kortgebakken kalfszwezeriken
Kalfsjus met Madeira
Groentewok met asperges en peultjes
Aardappeltaartje met prei
Sabayon met mokkaijs

€ 69,00 / pp
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Order ‘Kouterhoeve’
We are happy to help you with the English translation. Feel free to contact us with your questions.

Bovenstaande all-in prijzen omvatten: het dekken van de tafels met ons materiaal, linnen tafelbekleding, linnen servetten,
bloemversiering, brood en boter, koks en obers gedurende maximum 4 vaaruren, de afwas, het opruimen van de keuken en
BTW 12%. Voor alle aanlegplaatsen tussen Temse en Antwerpen en de Brusselse regio worden geen verplaatsingskosten
gerekend. Andere aanlegplaatsen zijn mogelijk met supplement. De prijzen zijn geldig vanaf 25 personen. Bij minder dan 25
personen: + € 100,00 forfaitair. Indien vertrek- en aankomstplaats verschillen rekenen wij € 100,00 verplaatsingskosten.
Voorschot van 30 % te betalen bij vastlegging. Drie dagen vóór de boottocht moet het geld op onze rekening overgeschreven zijn (rekeningnummer: BE 15 6524 8344 2830). 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 opnieuw te contacteren. U bent steeds van harte welkom!
Kouterhoeve - Kouterbaan 96, 1840 Malderen - BE 15 6524 8344 2830
Tel: 052 34 21 71 - GSM-nr: 0485 803 777 - Email: info@kouterhoeve.be

Name:..........................................................................................................................................................
Address:.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Phone - Fax:............................................................. E-mail: .......................................................................
VAT number:................................................................................................................................................
Date boat trip:..............................................................................................................................................
Boat:............................................................................................................................................................
Place and time of departure:..........................................................................................................................
Place and time of arrival:...............................................................................................................................
On the occasion of:.......................................................................................................................................
Choice:

Price:

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

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

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

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

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

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

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

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

Other wishes - suggestions:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Number of persons: ......................................................................................................................................
Date:...............................................................................

Signature: .........................................................

Aalst: Tel. 053 72 94 40 | Brussels: Tel. 02 218 54 10 | Temse: Tel. 03 711 38 21

info@rivertours.be - www.rivertours.be

