Je m’en Fish
Offerte catering & delivery

FORMULE 1 - BAR
In deze formule worden de opties hiernaast geserveerd
vanuit de foodtruck. Daarnaast worden een aantal
bijhorende frisse en gezonde salades geserveerd.
Mogelijk om de verschillende opties te combineren.

15 euro per volwassene
10 euro per kind

Opties:
Hamburger bar: met vis, vlees, veggie of een
mix
Fish & chips bar: met gewone of zoete frietjes of
met puree
Broodjes bar: met vis, vlees, veggie of een mix
Curry bar: met vis, vlees, veggie of een mix
Quiche bar: met vis, vlees, veggie of een mix

FORMULE 2 - BUFFET

What’s cooking?*
Springrolls met dip

Met deze formule voorzien wij uw evenement met
een buffet a volonté. Wij blijven ter plaatse en
zorgen ervoor dat het buffet tijdig wordt aangevuld
volgens de noden van u en uw gasten.

Zalmbootje met mousse en sesamstokjes
Frisse salades (vlees, vis, veggie of mix)
Nacho’s met guacamole
Burrata

Het buffet is zeer divers en gebaseerd op het
concept foodsharing.

Churros met dip
Oosterse gehaktballetjes met dip
Wraps (vlees, vis, veggie of mix)

Bij foodsharing deelt men per tafel of per gezelschap
enkele gangen van apero tot koud en warm tot
eventueel dessert. Iedereen neemt wat hij of zij wil.
Het is heel gezellig en vooral gemakkelijk want ment
biedt elke gast de keuze wat er op zijn of haar bord
komt.

Fluffy scrambled eggs
Charcuterie en kaas
Quiche of plaattaart (vlees, vis, veggie of mix)
Fresh buns (assortiment aan broodjes om te beleggen met alles wat op het buffet ligt)
Homemade healthy juice
Ananas gevuld met fruitsalade

30 euro per volwassene
21 euro per kind

Supplement oesters (geopend): 2euro/oester
Supplement fris flesje cava: 14/fles
*De samenstelling van deze formule kan steeds besproken worden en op maat van jullie
wens(en)/evenement worden aangepast

FORMULE 3 - DELIVERY
Deze formule houdt in dat wij alles klaar maken voor uw
event en dit vervolgens bij u leveren. Op die manier hoeft u
het enkel nog op tafel te zetten.
Alles wordt geleverd in ecologisch afbreekbare doosjes
(jullie hoeven dus niets terug te brengen).
Bestellen kan vanaf 2 personen via
vanherpansofie@gmail.com, vermeld het aantal personen,
het leveringsadres en het gewenste leveringsmoment en wij
doen de rest!

What’s cooking?*
Springrolls met dip
Zalmbootje met mousse en sesamstokjes
Frisse salades (vlees, vis, veggie of mix)
Nacho’s met guacamole
Soep
Oosterse gehaktballetjes met dip
Assortiment wraps of boterhammen (vlees, vis, veggie of mix)
Fluffy scrambled eggs
Quiche of plaattaart (vlees, vis, veggie of mix)
Ananas gevuld met fruitsalade

25 euro per volwassene

Supplement oesters (geopend): 2 euro/oester

17 euro per kind

Supplement fris flesje cava: 14/fles
*De samenstelling van deze formule kan steeds besproken worden en op maat van jullie
wens(en)/evenement worden aangepast

Heb je iets te vieren, een vrijgezellen, een meeting met collega’s, een
babyshower, een communie, trouw of bedrijfsfeest? Geef ons dan zeker
een seintje en wij zorgen voor de catering.
Contacteer ons gerust voor al jullie catering (aanvragen) via
vanherpansofie@gmail.com
Smakelijke groeten,
An-Sofie en Vincent

