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Koud Buffet  
31,50 € p/p ( kinderen tot 12 j  : 2,00 € per jaar )  

♦ Deze formule kan vanaf 30 volwassenen besteld worden 
♦ Buffetten moeten voor het hele gezelschap besteld worden         

( incl. kinderen ) 
♦  10 gerechten te bestellen uit het aanbod koude gerechten  
♦ Groentebuffet met sauzen en broodjes incl. 
♦ Aardappelsla, pastasla , rijstsalade en couscous incl . 
♦ Kan uitgebreid worden met drankenforfait, aperitiefhapjes,     

verinnes, koffie, dessertenbuffet. 

Koude Gerechten : 
01-Breydelham met meloen  

02-Rosbief 

03-Kipfilet 

04-Gekruide kippenbouten 

05-Hespenrolletjes met asperges 

06-Varkensgebraad  

07-Rundscarpaccio met balsamico en parmezaan  

08-Gerookte eendenborst 

09-Wild – of Ardeense paté 

10-Gerookte zalm met geitenkaas en pesto 

11-Gekookte zalm met gevulde eitjes 

12-Gerookte forel 

13-Gerookte heilbot 

14-Perzik gevuld met tonijnsla  
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Warm Buffet 
39,00 € p/p ( kinderen tot 12 j : 3,00 € per jaar ) 

♦ Deze formule kan vanaf 30 volwassenen besteld worden  
♦ Buffetten dienen voor  het hele gezelschap te worden besteld      

( incl. kinderen )     
♦ Groentebuffet met sauzen en broodjes incl. 
♦ Aardappelsla, pastasla , rijstsalade en couscous incl . 
♦  7 gerechten in voorgerechtvorm te bestellen uit aanbod koud 

buffet  
♦  5 warme gerechten te bestellen uit aanbod  warme gerechten 
♦ 3 aardappel- of pastabereidingen  te bestellen uit aanbod 
♦ 1 soep te bestellen uit aanbod 
♦ Kan uitgebreid worden met drankenforfait, aperitiefhapjes, 

verinnes, koffie, dessertenbuffet 

Soepen: 
15-Tomatensoep ( met balletjes ) 

16-Aspergeroomsoep 

17-Boschampignonsoep 

18-Kippenroomsoep 

19-Courgettesoep met kruidenkaas  

20-Groenteconsommé 

 

 

 

http://www.taverne-vrijbroekhof.be/


Vrijbroekhof - Vrijbroekpark aan de speeltuin - 2800 Mechelen 
Tel : 015/67 73 05  - Vrijbroekhof@outlook.be - www.taverne-vrijbroekhof.be 

 

Warme gerechten : 
21-Varkenswangetjes met kriekbier 

22-Gehaktballetjes met Provençaalse saus  

23-Gehaktballetjes met warme krieken  

24-Traaggegaard varkenshaasje met Provençaalse groenten  

25- Kalkoenrollade met veenbessen en gebakken witloof 

26-Rollade van Mechelse Koekoek in z’n jus met Mechels Lof 

27-Zwarte en Witte pensen met appelmoes 

28-Curry van Durocvarken, Granny Smith en wilde rijst 

29-Vispannetje met kreeftensaus en fijne groentjes  

30-Waterzooi van kabeljauw en Scampi 

31-Paling in’t groen 

32-Tongrolletjes op Normandische wijze ( + 1.50 €) 

33-Schartongrolletjes met zeevruchten in een lichte currysaus  

34-Zalmfilet met witte wijnsaus  

Aardappelgerechten en Pasta’s: 
35-Aardappelkroketten  

36-Aardappelpurree natuur 

37-Aardappelpurree met spinazie 

38-Gebakken rozemarijnaardappelen 

39-Aardappelgratin 

40-Pasta natuur 

41-Pasta pesto 

42-Rijst  
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Dessertenbuffet  
7,50 € p/p 

♦ Mousse van Callebout 
♦ Crème brulée 
♦ Tiramisu 
♦ Javanais 
♦ Misérable 
♦ Bavarois 
♦ Macarons 

 

 

Deze formules zijn mogelijk vanaf 30 volwassen personen 

DRANKENFORFAIT (VERPLICHT TE NEMEN OP WEEKEND -EN FEESTDAGEN ) 
(ENKEL PER GEZELSCHAP TE VERBRUIKEN) : € 13,50 P/P 
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