
 

 

 

 

Zeer verzorgde keuken 

Volledig vernieuwde zaal 

Gelegen in landelijk kader 

 

 

 

 

 

 

Koude buffet en gerechten voor afhaling  

om thuis te genieten 

 

Tel: 09/3612055 of 0475/55.20.58 

 

 

 

info@feestzaal-delinde.be 
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Koude buffetten 

 
 

Gemengd buffet aan €30 per persoon met sausjes en salades 

 
Gepocheerde zalmfilet 

“Bellevue” 

Gerookte forel met dillesaus 

Perzik gevuld met tonijnsla 

Scampi met mediterrane kruiden mix 

Coktailgarnalen met krabmayonaise 

Gebakken kippenfilet zoetzuur 

Boerenpastei met confituur en geroosterde noten 

Hesp met asperges 

Carpaccio met Parmezaanse kaas 

 

 

 

Gemengd buffet aan €35 per persoon met sausjes en salades 

 

Gepocheerde zalmfilet 

“Bellevue” 

Tomaat met garnaal 

Gebakken gamba kruidenmix 

Artisanaal gerookte zalm 

Sneetjes Serranoham, meloenparels 

Rolletjes Vitello Tonato 

Breydel ham met groene asperges 

Kalkoengebraad met zoetzure saus 

Pastei met confituur en geroosterde noten 

Carpaccio met Parmezaanse kaas, basilicumcrème 

 

 

 

Gemengd buffet aan € 40 per persoon met sausjes en salades 
 

Idem gemengd buffet aan € 35 uitgebreid met: 

 

Gebakken scampi’s 

Gerookte forel met dillesaus 

Gerookte heilbot 

Oesters open (2 per persoon) 

Tomaat mozzarella 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Visbuffet “Petit Pécheur” aan € 35 per persoon met sausjes en salades 

 
Gepocheerde zalmmoot “Bellevue” 

Tomaat met garnaal 

Huisbereide visterrine 

Gebakken scampi met kruidenmix 

Artisanaal gerookte zalm met ajuin peterselie 

Vers gekookte rivierkreeftjes 

Coktailgarnalen met krabmayonaise 

Perzik met tonijnsla en bandarilla 

Gerookte forel met dillesaus 

Gevuld scharreleitje 

 

 

 

Visbuffet “Elite” aan € 40 per persoon met sausjes en salades 
 

Gepocheerde medaillons van verse zalm “Bellevue” 

Tomaat met garnaal 

Gekookte kreukels, wulken en scheermesjes 

Tongrolletjes 

Artisanaal gerookte zalm & heilbot “extra doux” 

Scampi’s met looksaus 

Coktailgarnalen met krabmayonaise 

Gerookte forel met dillesaus 

Gekookte rivierkreeftjes 

Gebakken gambastaartjes kruidenmix 

Oesters open (2 per persoon) 

 

Uitbreiding: halve kreeft Bellevue € 15 per persoon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vleesbuffet aan € 28 per persoon met sausjes en salades 
 

Gebakken kippenbil 

Met zoetzure saus 

Vleeskoek met opgelegd fruit 

Hesp met asperges 

Boerenpastei met uienconfituur 

Gesmoorde Casselerrib 

Boerenhesp met meloen 

Eendenborst met zoetzure saus 

Kalkoenfilet met groene kruidensaus 

 

 

 

 

 

 

 

Vleesbuffet aan € 33 per persoon met sausjes en salades 

 
Serranoham met meloenfantasie 

Sneetjes gerookte eendenborst 

Hesp met asperges 

Kalkoengebraad 

Met zoetzure saus 

Kalfsgebraad 

Met kruidenvinaigrette 

Gesmoorde Casselerrib 

Gesmoord lamsnootje 

Met rozemarijn 

Carpaccio van rundsfilet 

Met oude Parmezaanse kaas 

Eendenborst met zoetzure saus 

 

 

 

Bij elk buffet worden de passende huisgemaakte groentensalades, aardappelen, rijst, sausjes  

(cocktail & mayonaise), enz.…voorzien. 

Broodjes zijn niet voorzien bij de buffetten. 

 

We schikken alles zelf op wegwerpschotels, u hoeft zelf niets mee te brengen. 

Alle buffetten worden versierd met vers fruit. 

 



 

 

 

 

 

Zuiderse Tapasplank aan €20 per plank (2 pers)  
Verschillende Spaanse kazen en delicatessen,  

geroosterd brood, olijven, salami, antipasta, … 

 

 

 

 

Zeevruchtenschotel Royal 

 
Oesters – Kreukels – Wulloks – Garnalen 

Langoustines – Alaska snowkrab – Scheermessen 

Krabbepoot – Kingkrabpoot – Scampi 

Gamba – Koningsgarnaal – Halve Kreeft Belle Vue (650gr/2 pers) 

Oesterbrood 

Met fles champagne 

 

Als u wenst kan u de kreeft krijgen gebakken met kruidenboter om op te warmen. 

 

 Prijs: € 130,00 voor  2 pers. 

           €   70,00 voor  1 pers. (halve fles champagne) 

 

 

 

 

Zeevruchtenschotel Classic 

 
6 Oesters – 2 Langoustines – 2 Black Tiger gamba 

4 Roze garnalen – Ongepelde garnalen – Vongoles 

Kreukels – Krabbepoten 

Oesterbrood  

 

 Prijs: € 40,00 pp. 

                   Prijs: € 55,00 pp. met halve gekookte kreeft 

 

 

 

Kreeftbereidingen  
Als voorgerecht € 25,00 pp.  

Als hoofdgerecht € 45,00 pp. 

Bellevue/ Gegratineerd/ gebakken met kruidenboter/ met portsaus 

 

Als hoofdgerecht steeds keuze uit rijst, kasteelaardappelen, puree of verse frietjes 

 

 



 

Algemeen 

 

Alle gerechten zijn alleen op bestelling te verkrijgen. 

Indien mogelijk tijdig bestellen. 

 

Iedere bestelling via mail krijgt een bevestiging. 

 

Wij werken ook met wekelijkse promoties. 

 

U kan de gerechten afhalen in Feestzaal De Linde op: woensdag, donderdag,  

vrijdag, zaterdag & zondag. Dit telkens ‘s middag en ‘s avonds. 

 

Gesloten op maandag en dinsdag. 

 

 

Bestellen kan via: 

 

- telefoon: 09/361.20.55 of 0475/55.20.58 

 

- mail : info@feestzaal-delinde.be 

 

Vermeld steeds u telefoonnummer en naam en adres, zodat wij u kunnen 

contacteren en bevestigen. 

 

Betalen kan via bancontact of cash. 
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