
Vier Kerstdag in gezellige sfeer en aangepast kader 
in de Kloosterhoeve

Openingsuren feestdagen: 
Dinsdag 24/12 

enkel traiteurdienst vanaf 12u tot 16u

Woensdag 25/12
  traiteurdienst vanaf 09u tot 11u,  

Kerstmenu vanaf 12u

www.kloosterhoeve.be | info@kloosterhoeve

Kerstmenu
Feestelijke hapjes

—

Garnaalcocktail met avocadomayonaise

—

Knolseldersoep met boschampignons en 

krokantjes van everzwijnspek

—

Gevulde kalkoenroulade met winterse groenten, 

appel met veenbessen en gepofte aardappel

—

Dessert Royal

Prijs: €59,00 p.p.

Kindermenu
Feestelijke hapjes

—Tomatensoep met balletjes—Gevulde kalkoenroulade met 
champignonsaus en aardappelwafeltjes—

Kindersurprise
Prijs: €25,00 p.p.



Kindermenu
Feestelijke hapjes

—
Tomatensoep met balletjes

—
Gevulde kalkoenroulade met champignonsaus  

en aardappelwafeltjes
—

Kindersurprise

Prijs: € 18,50 p.p. Aantal:

Menu
Feestelijke hapjes

—
Knolseldersoep met boschampignons 

en krokantjes van everzwijnspek
—

Videe van fazant
—

Hertenfilet met wildsaus, winterse groenten, 
appel met veenbessen en gepofte aardappel

of
Kabeljauwhaasje met kreeftensaus, prei 

en gepofte aardappel
—

Dessert Royal 
(luchtig vanille dessert met bosvruchten en meringue)

Prijs: € 46,00 p.p. Aantal vlees: Aantal vis:

Buffet ‘Brons’
Zalm Belle Vue • Gerookte zalm • Perzik tonijn

Tomaat gevuld met grijze Noordzeegarnaaltjes
Opgevulde eitjes • Meloen met Parmaham 

Kalkoengebraad • Saladebar • Sausjes

Prijs: € 25,00 p.p. Aantal:

Buffet ‘Zilver’
Zalm Belle Vue • Gerookte zalm • Gerookte heilbot

Gerookte forel • Perzik tonijn • Opgevulde eitjes
Tomaat gevuld met grijze Noordzeegarnaaltjes

Meloen met Parmaham • Kippenbouten
Hespenrolletjes met asperges • Rundsgebraad 

Kalkoengebraad • Saladebar • Sausjes

Prijs: € 28,00 p.p. Aantal:

Buffet ‘Goud’
Gamba’s à la plancha • Zalm Belle Vue

Gerookte zalm • Gerookte heilbot • Gerookte forel
Tomaat gevuld met grijze Noordzeegarnaaltjes

Opgevulde eitjes • Gerookte eendenborst
Meloen met Parmaham • Seizoenspaté

Aspergerolletjes met Breydelham
Tomaat mozzarella • Rundscarpaccio

Wildpaté • Saladebar • Sausjes

Prijs: € 32,00 p.p. Aantal:

Tel 016 44 36 66 - info@khcateringservice.be
www.khcateringservice.be

Afhaaldatum Afhaaluur

Naam

Straat Huisnr.

Gemeente Postcode

Telefoon

E-mail

Bestellen kan tot en met vrijdag 20 december.
Bestellingen van de afhaalgerechten zijn definitief na 
volledige betaling (cash of Bancontact in de Kloosterhoeve 
of per overschrijving op BE48 7343 8318 0927 met 
vermelding van naam en datum afhaling).

TOTAAL TE BETALEN:
(Incl. waarborg) €

De gerechten kunnen afgehaald worden op volgende data: 
• Dinsdag 24/12 van 12u tot 16u
• Woensdag 25/12  van 9u tot 11u

*  Deze waarborg wordt bij de bestelling afgerekend en na het 
terugbrengen van de inox-schotels cash terugbetaald.

Waarborg inox-schotels buffet: €25,00*

Waarborg porselein menu €10,00/menu* (niet bij kindermenu)


