
 

Koude buffetten en gerechten voor 

afhaling om thuis te genieten. 
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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 kruidenmix 

Cocktailgarnalen 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 

kippenfilet 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 

Cocktailgarnalen met krabmayonaise  

Perzik met tonijnsla 

 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 

Cocktailgarnalen met krabmayonaise 

Gerookte forel met dillesaus 

Gekookte rivierkreeftjes 

Gebakken gambastaartjes kruidenmix 

Oesters open (2 per persoon) 

 

Uitbreiding: halve kreeft Bellevue 

 € 17,50 per persoon



 
 

Vleesbuffet aan € 30 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 

Pastrami met groene kruidensaus 

Witte pens met confituur 

          Zoetzure groenten  

 

 

Vleesbuffet aan € 35 per persoon met sausjes en salades 
 

Serranoham met meloenfantasie Sneetjes 

gerookte eendenborst Hesp met asperges 

Kalkoengebraad                 met zoetzure saus  

Kalfsgebraad met kruidenvinaigrette 

Gesmoord lamsnootje met rozemarijn 

Carpaccio van rundsfilet 

Met oude Parmezaanse kaas 

Eendenborst met zoetzure saus 

Witte pens /zoetzure groeten 

 

Bij elk buffet worden de passende huisgemaakte groentesalades, 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



 

Zeevruchtenschotel Royal 
 

Oesters – Kreukels – Wulloks – Garnalen 

Langoustines – Alaska snowkrab – Scheermessen 

Krabbepoot – Kingkrabpoot – Scampi 

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

Oesterbrood 

Met fles champagne 

 

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

 

Prijs: € 125,00 voor 2 pers. 

€ 65,00 voor 1 pers. (halve fles champagne) 

 
 

Zeevruchtenschotel Classic 
 

6 Oesters – 2 Langoustines – 2 Black Tiger gamba 

4 Roze garnalen – Ongepelde garnalen – scampi 

Kreukels – Krabbepoten 

Oesterbrood 

 

Prijs: € 40,00 pp. 

Prijs: € 57,50 pp. met halve gekookte kreeft 
 

 

 

Kreeftbereidingen  

 Als voorgerecht € 25,00 pp 

  Als hoofdgerecht € 45,00 pp. 

Bellevue/ gegratineerd/ gebakken met 

kruidenboter/ met roomsaus en julienne groenten 

 

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



 

 

 

MENU AAN € 35 per persoon 

 

Stoofpotje van kabeljauw, tong, grijze garnaal en krab met wittewijnsaus en geroosterde 

amandelen 

 

*** 

Tomaten-pompoensoep met spekreepjes 

 

*** 

Gemarineerd varkenshaasje met jagersaus, wintergarnituur en kroketjes 

 

OF 

 

Gevuld kalkoengebraad ‘Forestière’ met veenbessensaus en kroketjes 

 

*** 

Kerststronkje met vanille of chocolademousse 

 

 

MENU AAN € 40 per persoon 

 

Zeewolf in krokante omslag met prei en shiitake bospaddestoelen, schaaldierensaus 

 

*** 

Vergeten pastinaak - knolseldersoep 

 

*** 

Herten filet met poivradesaus, wintergarnituur en amandelkroketjes 

 

OF 

 

Parelhoen in spekjasje met chorizosaus, wintergarnituur en amandelkroketjes 

 

*** 

Kerststronkje met slagroom of Moelleux van chocolade en gezouten karamel 

 

 

MENU AAN € 45 per persoon 

 

Wildbouillon met ravioli van eendenlever 

 

*** 

½ Kreeft om te gratineren in de oven met thermidor saus 

 

*** 

Sorbet van Balegemse 

 

*** 

Lamskroon in kruidenkorst, stoofpotje van wintergroenten en gegratineerde aardappelen 

 

OF 

 

Kalf lende met truffelsaus, stoofpotje van wintergarnituur en gegratineerde aardappelen 

 

*** 

Kerststronk met slagroom of chocoladefantasie 



 

Eindejaarsafhaallijst 2021-2022  

   

   

Aperitiefhapjes   
   

• Sushi van ganzenlever met rauwe ham en witlofconfituur                 € 3,75/stuk 

• Glaasje met mousse van houtduif, gerookte eendenborst en  

Appelgelei                € 3,50/stuk 

• Schaaltje met carpaccio van wit-blauw en crème van basilicum        € 2,50/stuk 

• Mini iberico kroket                                                                   € 1,50/stuk 

• Mini wildkroket                                                                               € 1,50/stuk 

• Mini garnaalkroket                                                                    € 1,70/stuk 

• Glaasje met artisjok, geroosterde scampi, citrusvruchten en  

Ganzenlevermousse             € 3,50/stuk 

• Bitterbal met leffebier             € 1,50/stuk 

• Mousse van erwtjes, gemarineerde feta, romige kruidendip 

(Veggie)                 € 2,75/stuk 

• Glaasje met tofu en Japanse zeewiersalade met geroosterde  

Sesamvinaigrette (veggie)            € 3,50/stuk 

• Gegratineerde oester met spinazie en champagnesaus         € 3,50/stuk 

• Quiche met geitenkaas, honing, hazelnoot.         € 3.50/stuk 

  

  

Koude voorgerechten   

   

• Zeeuwse Oesters 6 stuks (open, met citroen)                             € 15,00/p.p. 

• Noorse visdelicatesse met grijze garnaal, mosselen, scampi,  

gerookte zalm, heilbot, forel met dillesaus        € 14,50/p.p. 

• Slaatje met scampi (8 stuks) met exotisch fruit, gandaham     € 13,50/p.p. 

• Mousse van houtduif, gerookte eendenborst, gelei van appelen,  

brioche broodje           € 13,50/p.p. 

• Huisbereide ganzenleverpastei met confituur, briochebroodje     € 22,50/p.p. 

• Carpaccio van wit-blauw met Parmezaan snippers, crème van  

basilicum                 € 15,00/p.p. 

• Carpaccio van hert met geitenkaas, appel-knolselder salade     € 17,50/p.p. 

• Gemarineerde Thai beef met advocadocrème, geroosterde  

gamba, gemarineerde knolgroenten, currymayonaise      € 16,50/p.p. 

• Vitello tonnato van kalfshaas, tonijncrème, gepekelde groenten, 

appelkappertje           € 16,50/p.p. 

• Duo van gravlax en gerookte zalm, zeekraal, citrusparels, grijze  

garnaal            € 15,00/p.p. 

• No chicken salade (veggie): klassieke cesarsalad met  

vegetarische gebakken kip, romeinse sla, Parmezaanse kaas,  

dressing op basis van tofu en plantaardige olie       € 17,50/p.p. 

   

Alle koude voorgerechten worden op bijpassend bord meegegeven   

  

 

Soepen   

   

• Kreeftensoep met rouille, brood croutons          € 6,50/p.p. 

• Vergeten pastinaak - knolseldersoep          € 2,50/p.p. 

• Tomatensoep met balletjes           € 3,50/p.p. 

• Pompoensoep             € 2,50/p.p. 

• Witloofsoep             € 2,50/p.p. 

 



Warme vis voorgerechten/ hoofdgerechten     

     

• Kabeljauwhaasje met preiroomsaus, geroosterde amandelen 

€ 15,00/p.p. als voorgerecht € 21,00/p.p. als hoofdgerecht 

• Gegratineerde oesters met champagnesaus (6 stuks)      € 21,00/p.p.  

• Zeewolf in krokant jasje met prei, oesterzwammen, schaaldierensaus  

€ 12,50/p.p. als voorgerecht € 18,50/p.p. als hoofdgerecht 

• Noordzeetongrolletjes gevuld met zalm. Flan van prei.  

Naar keuze op Oostende wijze (garnalen, mosselen, champignons) met wittewijnsaus  

OF met schaaldierensaus  

€ 20,00/p.p. als voorgerecht(4stuks)€ 26,00/p.p. als hoofdgerecht(6stuks) 

• Scampi naar keuze: diabolique, kruidenboter of schaaldierensaus  

€ 13,50/p.p. als voorgerecht(8 stuks)€ 19,50/p.p. als hoofdgerecht(14stuks) 

• Gegratineerd vispannetje  

€ 12,00/p.p. als voorgerecht € 18,00/p.p. als hoofdgerecht 

• Gebakken zalm met groene kruidensaus, flan van prei  

€ 13.50/p.p. als voorgerecht € 19.50/p.p. als hoofdgerecht 

• Paling in het groen of gebakken met tartaarsaus  

€ 15,00/p.p. als voorgerecht € 21,00/p.p. als hoofdgerecht 

• Pladijsfilet gevuld met zalm, wittewijnsaus, flan van prei  

€ 12,50/p.p. als voorgerecht € 18,50/p.p. als hoofdgerecht 

• Stoofpotje van Noordzeevis, saffraan saus en tomaat stukjes, gestoofde prei 

€ 12,50/p.p. als voorgerecht € 18,50/p.p. als hoofdgerecht 

     

Alle visgerechten als hoofdgerecht zijn vergezeld van pureetorentjes of pilawrijst     

 

 

Hoofdgerechten   

   

• Gevulde kalkoenfilet 'Forestière', veenbessensaus   € 18,00/p.p. 

• Everzwijnfilet met honing gelakt, oude portsaus    € 22,50/p.p. 

• Kalf lende met truffelsaus       € 23,50/p.p. 

• Hert filet mignon met poivradesaus     € 24,50/p.p. 

• Hertenstoofpotje met kastanjes, jonge uitjes    € 18,00/p.p. 

• Lamskroontje in kruidenkorst, rozemarijnsaus    € 24,50/p.p. 

• Varkenshaasje met jagersaus      € 18,00/p.p. 

• Balletjes in tomatensaus (zonder wintergarnituur)   €   8,00/p.p. 

• Eendenborst met zoetzure of rode wijnsaus               € 18,00/p.p. 

• Vegetarische Stroganoff ovenschotel: mengeling van zuiderse  

groenten (courgette, aubergines, paprika, tomaat) met Stroganoffsaus,  

Pasta om te gratineren in de oven                 € 14,50/p.p. 

   

Alle hoofdgerechten worden voorzien van winterse groenten: gebakken witloof in kriekbier, peertjes 

gekookt in kaneelwijn, jonge wortels en boontjes bundel, knolselderblokjes   

   

Bij de hoofdgerechten kan u kiezen uit huisbereide aardappelsoesjes (pomme dauphine), gegratineerde 

aardappelen, kroketten of amandelkroketjes   

 

 

 

 

 

 

 



 

Desserts   

   

• Chocolademousse met advocaat, merenguedrops en spongecake       €   4,75/p.p. 

• Crème brûlée met Bourbon vanille             €   6,50/p.p. 

• Tiramisu met speculaas.              €   4,75/p.p. 

• Rechthoek van chocolade, gezouten karamel, crumble en  

spongecake.              €   8,75/p.p. 

• Exquise dessertbord            € 15,00/p.p. 

• Kaasbordje met notenbrood en druifjes           €   8,50/p.p. 

• Sorbet van Balegemse jenever                  € 14,00/0,5L 

• Moelleux van chocolade en gezouten karamel           €   4,50/p.p. 
 

 

 

Bestellen?  

→ Voor Kerst tot 19 december  

→ Voor Oud- en Nieuwjaar tot 26 december 

Via tel 09/ 361 20 55 

Via e-mail: info@feestzaal-delinde.be 

Contactformulier website 

Vermeld steeds uw adres en telefoonnummer! 

Betalen kan via bancontact of cash 

 

Openingsuren Kerst en Nieuwjaar: 

Kerstavond 24 december van 12 tot 18 uur 

Kerstdag 25 december van 10 tot 12 uur 

2de Kerstdag 26 december van 10 tot 12 uur 

Oudejaarsavond 31 december van 12 tot 18 uur 

1 januari van 10 tot 12 uur 

2 januari van 10 tot 12 uur 
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