
Streekbuffet  
“Aater den hoek” 
Vanaf 25 personen  

 
Hapjes op tafel 

Rilette met krokantjes  
 

Hapjes opgediend 
Mousse van gerookte forel met met zure room, verse kruiden en zalmeitjes 

Salade van witloof met traag gegaard buikspek. 
Gegrilde rode pens van slagerij molenaers “streekproduct” met chutney van peer en Hasseltse jenever 

 
Koud 

Zalmforel op cederhout 
Pancetta Gallego & jerk beaf met fruit volgens het seizoen 

Gronske fit met kipkap, paté & pickels 
Slow cooked chickenwings 

 
Koude groenten 

Gemengde salade, tomatensalade, komkommersalade, wortelsalade 
 

Gemengde groenten 
Aardappelsalade met spek, pastasalade met beenham, gepekelde groenten, bonensalade 

 
Sauzen 

Mayonaise, tartaar, cocktailsaus, homemade ketchup, hofmeesterboter 
 

Broden 
Molenaarsbrood, baguette, roggebrood, krentenbrood 

 
warm buffet 

Kabeljauw op Vlaamse wijze met aardappelschijven 
Balletjes in krieken met wortelstoemp 

Stoverij van konijn met pickels  
Varkenswangen met sjroep van spaan & verse kroketten 

 
Dessert 

Limburgse vlaaien, oma’s pudding, rijstpap, fruitcrumble met jenever 
 

Prijzen 
Hapjes op tafel : € 2,50 

Hapjes opgediend : € 3,00 
Streekbuffet vanaf  25 personen : € 28,00 

Dessert : € 3,00 
 

All-in Drankenformule : € 25,00 p.p. 
Bediening en volgende dranken zullen voorzien worden gedurende 4u. 

Koude dranken  
Cava, vers fruitsap, huiswijnen, rosé wijn, stella, waters, coca cola, cola zero, Fanta, Sprite,  

Warme dranken 
koffie, thee en versnaperingen 

 
 
 



Uitbreidingsmogelijkheden 
 

De menuprijzen en drankenformules werden zorgvuldig samengesteld en berekend bij minimaal 25 gasten. 
 

Indien er geen hapjes of dessert genomen worden kan een all-in dranken formule van 3u toegepast worden 
aan €19,50 p.p. met de mogelijke uitbreidingen.  

 
Het liefst werken we op maat! Dus aarzel niet om je eigen ideeën en wensen samen met ons te bespreken. 

 
“ Nog e hoekske wijer” (+ €6,50) 

Biologische kazen geselecteerd door het Kaasbaronneke uit Spouwen 
Met broden en hun garnituren 

 
Broccoli-bloemkoolsalade 

 
Snoekbaars in een saus van de zwarte parel van Genoelselderen en rivierkreeften. 

 
Parelhoen met grotchampignons en Heer van Biesen 

 
Roomijs van de Crèmedous 

Vanille, aardbeien, chocolade met vers fruit en chocolade saus 
 

Gelegenheidstaarten 
Slagroom & fruit : € 3,00 p.p. 
Crème au beurre : € 3,00 p.p. 

Naar elk thema versiert met suiker : € 6,00 p.p. 
 

Champagne supplement € 5,00 p.p. per uur 
 

All-in drankenformule en bediening uitbreiden 
1ste uur € 7,50 p.p. 
2de uur € 5,50 p.p. 
3de uur € 4,50 p.p. 
4de uur € 3,50 p.p. 

 
Na 4 uur extra aanwezig worden de dranken per stuk aangerekend en het aanwezige  

personeel aan €35,00 per begonnen half uur met een minimum van 2 personen. 
Om 3u30 worden er geen dranken meer geserveerd om 4u sluiten we onze zaak. 

 
All-in drankenformule niet uitbreiden  

0 tot 30 personen € 35,00 per begonnen half uur 
30 tot 60 personen € 70,00 per begonnen half uur  
60 tot 100 personen € 80,00 per begonnen half uur 
100 tot 150 personen € 95,00 per begonnen half uur  

Deze prijzen zijn voor de huur van zaal incl. het aanwezige personeel 
Alle geconsumeerde dranken zullen per stuk worden aangerekend aan de a la carte prijzen.  

 
 

 
 


