Wat staat er op het menu

op de speciale dag van uw kind?

Weet u al wat voor lekkers u aan uw gasten zal serveren op het lente-, communie- of
plechtige communiefeest van uw kind? Just Cooking biedt een menu volledig op maat
naar uw wensen én die van uw kind aan. Van mini-klassiekers boordevol smaak tot een
buffet vol heerlijke hapjes.
Met Just Cooking als totale feestverzorger kan u, samen met uw gezelschap, van deze
dag volop genieten. Alles wordt voor u gedaan - tot het afruimen nadien.
Onze regel: uw feest - onze zorg!
P.S.: tips voor communie- en/of lentefeest? Vraag onze handige communie-checklist aan
via info@justcooking.be voor een perfect geslaagde dag!

WHAT PARTY MOOD ARE YOU IN?

Ontdek hieronder onze feestbuffetten.

BUFFET NAAST DE SPEELTUIN

Lekkernijen op kindermaat

VOORGERECHT
- tomatensoep met lettertjes en frikadellen
HOOFDGERECHT (KEUZE UIT)
- kipfilet met appelmousseline en gebakken aardappelen
- videe zoals bij oma, met kip, kippenballetjes en champignons
- gehaktballetjes met selder en tomatensaus
- fishsticks met spinaziepuree
EXTRA
tomaatjes, komkommer en aardappelsalade

één soort
hoofdgerecht

twee soorten
hoofdgerecht

drie soorten
hoofdgerecht

vier soorten
hoofdgerecht

€ 8,00 per kind

€ 10,00 per kind

€ 12,00 per kind

€ 14,00 per kind

DESSERT VOOR KLEINE & GROTE SNOEPERS

Enkel beschikbaar als toevoeging bij een feestbuffet
-

IJSLAM in twee smaken en feestelijk gedecoreerd
SNOEPERTJES IN GLAASJES (6 cl) - keuze uit:
• chocolade, espelet, mango en spongcake van pistache
• citroencrème, amandelen en gebrande meringue
• rijstpap met saké en passievruchten
• tiramisu “classico”
• panna cotta framboos, meringue
• Italiaanse truffeltaart extra bitter
• assortiment macarons
• flan van kersen
• tutifrutti
IJSLAM

IJSLAM + 1 glaasje

IJSLAM + 2 glaasjes

€ 7,00 per persoon

€ 9,00 per persoon

€ 11,00 per persoon

2 glaasjes per persoon

3 glaasjes per persoon

4 glaasjes per persoon

€ 6,00 per persoon

€ 8,00 per persoon

€ 10,00 per persoon

ITALIAANS BUFFET

Minimum 10 personen
HAPJE
- minestrone

VOORGERECHTENBUFFET
- carpaccio van zalmfilet met limoncello, extra vierge olijfolie en rucola
- vitello tonato, kalfssneetjes en pittige tonijndressing
- carpaccio van rundsvlees “Harry’s bar”
- Italiaanse gedroogde ham met meloen
- enkele bijpassende salades, sausjes, brood en boter
WARM HOOFDGERECHTENBUFFET (2, 3 of 4 keuzes per order aub)
- tortelloni scampi, courgette en curry-saffraan
- canneloni ricotta, spinazie, tomaat
- ossobucco milanese, kalfsschenkel
- kippenboutfilet, salie, parmaham en roomsausje
- patat al forno, rozemarijn en gegrilde groentjes
10 - 20 pax

21 - 40 pax

41 - 75 pax

€ 30,00

€ 28,00

Prijs per kind - 8 jaar € 17,00

/

/

Prijs per kind tussen 8 en 14 jaar € 23,80

/

/

€ 34,00

€ 32,00

Prijs per kind - 8 jaar € 19,00

/

/

Prijs per kind tussen 8 en 14 jaar € 26,60

/

/

€ 38,00

€ 36,00

Bij keuze van twee hoofdgerechten
Prijs per volwassenen € 34,00

Bij keuze van drie hoofdgerechten
Prijs per volwassenen € 38,00

Bij keuze van vier hoofdgerechten
niet beschikbaar

EXTRA’S
- borden en bestek, inclusief afwasservice: € 3,00 per persoon
- chafing dishes en warmhoudkaarsen: € 30,00 per stuk
- leveringskost: vanaf € 50,00 bespreekbaar
Kelner en/of koksdienst op aanvraag.

TEX MEX TAPAS MENU

Minimum 10 personen

HAPJES
- quisadilla met kaas, ham en tomaat
- tamales met reepjes kip, kaas en rijst
BUFFET
- taco’s
- guacamole
- hot cheese dip
- Mexicaanse salsa dip
- tomaat, komkommer, ijsbergsla
- ceviche van zeebaars, limoen, koriander, chili en maïs
- Chili con carne
- albondigas, pittige tomaat
- gelakte spare ribs, ananas
- gevulde mini paprika’s, picadillo en natuur rijst
- gepofte aardappel, zure room

10 - 20 pax

21 - 40 pax

41 - 75 pax

Prijs per volwassene

€ 32,00

€ 28,00

€ 26,00

Prijs per kind - 8 jaar

€ 16,00

/

/

Prijs per kind tussen 8 en 14 jaar

€ 22,40

/

/

EXTRA’S
- borden en bestek, inclusief afwasservice: € 3,00 per persoon
- chafing dishes en warmhoudkaarsen: € 30,00 per stuk
- leveringskost: vanaf € 50,00 bespreekbaar
Kelner en/of koksdienst op aanvraag.

VEGGIE MEZZE MENU OTTOLENGHI*

Minimum 10 personen

HAPJES
- gazpacho van tomaat met komkommerdobbelstenen en “extra vierge” olijfolie
- bruschetta met tomaatjes en basilicum
BUFFET
- gemarineerde koolrabisalade met waterkers en Griekse yoghurt
- salade van rode biet, avocado en doperwten
- chermoula aubergine met bulgur en tzatziki
- salade van gebakken bloemkool met selder, granaatappel en geroosterde hazelnoten
- waldorfsalade, knolselder, appel, yoghurt en walnoten
- salade van kiemgroenten en tomaat
- voorjaarssalade, grillasperges, peultjes en zoete ui
- salade van saffraanrijst met dadels en amandelen

10 - 20 pax

21 - 40 pax

41 - 75 pax

Prijs per volwassene

€ 30,00

€ 26,00

€ 24,00

Prijs per kind - 8 jaar

€ 15,00

/

/

Prijs per kind - 14 jaar

€ 21,00

/

/

EXTRA’S
- borden en bestek, inclusief afwasservice: € 3,00 per persoon
- leveringskost: vanaf € 50,00 bespreekbaar
Kelner en/of koksdienst op aanvraag.

MEZZE MENU OTTOLENGHI*

Minimum 10 personen

HAPJES
- gazpacho van tomaat met komkommerdobbelstenen en “extra vierge” olijfolie
- bruschetta met tomaatjes en basilicum
BUFFET
- gemarineerde koolrabisalade met waterkers en Griekse yoghurt
- salade van rode biet, avocado en doperwten
- salade van gebakken bloemkool met selder, granaatappel en geroosterde hazelnoten
- salade van saffraanrijst met dadels en amandelen
-

soep zeevruchten, venkel, gamba, mossel, …
gebakken kabeljauw, polentaburgers zoals brandade, dragonsausje
kalkoen, courgette burgers met bosui, komijn en sumak
rundgehaktballetjes met tuinbonen, sjalot, yoghurt en citroen

10 - 20 pax

21 - 40 pax

41 - 75 pax

Prijs per volwassene

€ 38,00

€ 34,00

€ 32,00

Prijs per kind - 8 jaar

€ 19,00

/

/

Prijs per kind - 14 jaar

€ 26,60

/

/

EXTRA’S
- borden en bestek, inclusief afwasservice: € 3,00 per persoon
- leveringskost: vanaf € 50,00 bespreekbaar
Kelner en/of koksdienst op aanvraag.

Nieuwsgierig naar wat Just Cooking voor uw lente- of communiefeest kan
betekenen? Ontdek op onze website een aantal realisaties:

http://www.justcooking.be/referenties

*Ottolenghi: menu geïnspireerd door Yotam Ottolenghi, een kok en auteur van kookboeken, bekend om zijn
superieure (vegetarische) gerechten.

Uw moment.
Uw plaats.
Onze catering.
Traiteur & catering

Welvaartstraat 22 - Unit 3, 2200 Herentals
T.: 014 36 84 00
info@justcooking.be

www.justcooking.be
Volg ons:

