
1 Receptie 

 
 

Het assortiment vergroot naargelang het aantal 
aanwezigen.  
 
Oesters verkrijgbaar in het seizoen volgens 
dagprijs. 
 
Drank met bediening verkrijgbaar, prijzen op 
aanvraag. 
 
Supplement fingerfood groenten  
(Bloemkool, wortel, snoeptomaat, radijs, ..) 
 
Supplement fingerfood tapas style  
(Tomaat&mozzarella, kaasblokjes, salamiblokjes, 
olijven, dorritochips met dipsaus, pepertjes gevuld 
met kruidenkaas, ..) 
 
Allergenenlijst is bij ons beschikbaar. 

  



 
 
Receptie 1 (vanaf 30 personen)   
 
Het aanbod kan wijzigen afhankelijk van het seizoen en aanbod. 
 
Het aantal aangeboden hapjes bedraagt 7 stuks per persoon voor 
een receptie van +-3uur. 
 
Koude hapjes 
 
Brochette van mozzarella en minitomaat 
Haringfilet met appel en roze peper 
Lepel met Oostendse vismousse 
Lepel met gerookte zalm 
Lepel met paté en ajuinconfituur 
Meloen met Italiaanse ham 
Tortilla met Breydelham kruidenkaas 
 
Warme hapjes 
 
Garnaal balletjes 
Kaasballetjes 
Kippenvleugeltjes 
Miniloempia 
Minipizza 
Scampi in filodeeg 
Breydelspek 
 
Assortiment minibroodjes 
 
Minibroodjes (kaas, hesp, tonijn, Noordzee salade, …) 
 
Het aantal aangeboden hapjes bedraagt 7 stuks per persoon voor een receptie van 3 
uur. 

  



 
 
Receptie 2  (vanaf 30 personen)  
 
Het aanbod kan wijzigen afhankelijk van het seizoen en aanbod. 
 
Het aantal aangeboden hapjes bedraagt 10 stuks per persoon voor 
een receptie van +-3uur. 
 
 
Koude hapjes 
 
Lepel met gerookte zalm 
Lepel met paté en ajuinconfituur 
Bordje met meloen en Italiaanse ham 
Tortilla met zalm en kruidenkaas 
Bordje carpaccio met rucola en zongedroogde tomaat 
Glaasje Oostendse vismousse 
 
 
Warme hapjes 
 
Kippenvleugeltjes 
Tempura garnaal  
Scampi in filodeeg 
Mini groentenloempia 
Garnaalkroketjes (zelfbereid) 
Kaaskroketjes (zelfbereid) 
Mini pizza  
Roomsoepje 
 
Assortiment minibroodjes 
 
Minibroodjes (kaas, hesp, tonijn, Noordzee salade, …) 
 
Het aantal aangeboden hapjes bedraagt 7 stuks per persoon voor een receptie van 3 
uur. 

 
  



 
 
Receptie 3 (vanaf 30 personen)   
 
Het aanbod kan wijzigen afhankelijk van het seizoen en aanbod. 
 
Het aantal aangeboden hapjes bedraagt 10 stuks per persoon voor 
een receptie van +-3uur. 
 
 

Koude hapjes 
 
Bordje Vitello Tonato 
Glaasje met haringfilet, appel en rode peper 
Lepelhapje met pastei en ajuinconfijt 
Bordje carpaccio met Venne Cres en zongedroogde tomaat 
Mini garnaal cocktail 
Oostendse vismousse 
Tortilla met gerookte zalm en kruidenkaas 
Spiesje van mozzarella en mini tomaat 
Bloemkoolmousse 
 

Warme hapjes 
 
Kippenvleugeltjes 
Gelakt Breydelspek 
Mini groenteloempia  
Mini pizza 
Samosa met krab 
Mini garnaalkroketjes (zelfbereid) 
Mini kaaskroketjes (zelfbereid) 
Tempura garnaal 
Scampistaartjes in room 
Roomsoepje 
 
Het aantal aangeboden hapjes bedraagt 10 stuks per persoon voor een receptie van 
3 uur. 

 


