PRIJSLIJST
KORIANDER @HOME
Meylandtlaan 144
B- 3550 Heusden-Zolder
011/536811 (kies optie 3)
www.koriander-zolder.be
info@koriander-zolder.be
www.facebook.com/korianderzolder

Receptie en hapjes vanaf 10 personen

Receptie 1

2 warme hapjes

7,00 euro p. persoon

3 koude hapjes
Receptie 2

2 warme hapjes

8,00 euro pp.

3 koude hapjes
1 soepje
Receptie 3

2 halve mini sandwiches

10,00 euro pp.

2 warme hapjes
3 koude hapjes
1 soepje
Receptie 4

1 amuseglaasje met gerookte zalm

13,50 euro pp.

Scampi van de chef
1 kreeftensoepje
1 kaaskroketje
2 halve mini sandwiches
Vitello tonato
Rosbiefrolletje met fijne groenten
pp.

Receptie 5

2 halve mini sandwiches

14,50 euro pp.

2 soepjes
Terrine van glanzenlever
Amuseglaasjes met grijze garnalen
Quiche gerookte zalm
Carpaccio van rund

Indien u dit wenst kunnen we ook een All‐in formule (drank‐ gerechten) voor uw feest samenstellen.

Info en bestellingen:
Koriander @ home I Meylandtlaan 144 I 3550 Zolder
011/536811 (kies optie 3)

Dranken

... euro/fles

Champagne
Cava
Fruitsap
Porto
Sherry
Gin
Water

Fingerfood
Aperitiefworstjes (kip)
Aperitiefworstjes (varkens)
Gegrilde aubergines
Ansjovis oriëntal
Ansjovis natuur
Fetakaas
Zongedroogde tomaten
Olijven
Pepertjes gevuld met roomkaas
Gevulde olijven
Saltufo

31,50 euro/kg
31,50 euro/kg
19,20 euro/kg
16,50 euro/kg
16,50 euro/kg
18,50 euro/kg
21,95 euro/kg
21,50 euro/kg
33,50 euro/kg
28,50 euro/kg
3,70 euro/st

Aperitiefhapjes (min 6 stuks)
Quiche gerookte zalm met roze peper
Koude toastjes met vismousse en haringeitjes
Mini pizzaatjes
Kaashapje
Visvidée
Pruimen met spek (2st.)
Scampi van de chef (2st.)
Scampi l’ indienne (2st.)
Rolletje gerookte zalm met kruidenkaas
Wrap gevuld met Italiaanse ham en rucola
Kreeftensoepje
Terrine van ganzenlever met maanzaad
Gandaham met meloen
Mini kippenboutje
Mini worstenbroodje
Quiche met Breydelspek en brie
Geitenkaasje met peperkoek en appel
Gerookte eendenborst met foie gras
Crème van groene erwt
Jonge haring met groene kruiden en boontjes

Info en bestellingen:
Koriander @ home I Meylandtlaan 144 I 3550 Zolder
011/536811 (kies optie 3)

2,25 euro/st
0,95 euro/st
1,50 euro/st
1,20 euro/st
1,20 euro/st
1,00 euro/st
2,20 euro/st
2,20 euro/st
1,95 euro/st
1,95 euro/st
1,80 euro/st
2,30 euro/st
1,75 euro/st
1,50 euro/st
1,00 euro/st
2,25 euro/st
1,95 euro/st
1,85 euro/st
1,50 euro/st
1,75 euro/st

Feestelijk belegde broodjes
Variatie van mini sandwiches open belegd en gegratineerd

1,30 euro/st.

Variatie van sandwiches open belegd en gegratineerd

1,60 euro/st.

Variatie van mini sandwiches gesloten belegd

1,40 euro/st.

Variatie van sandwiches gesloten belegd

1,90 euro/st.

Mooi versierd verassingsbrood

Keuze uit beleg:

‐
‐

45‐50 belegde mini sandwiches
64‐70 belegde mini sandwiches

‐

Americain

‐

Krabsalade

‐

Zalmsalade

‐

Italiaanse ham

‐

Gekookte beenham

‐

Gerookte zalm

‐

Salami

‐

Franse kazen

‐

Kip curry

Info en bestellingen:
Koriander @ home I Meylandtlaan 144 I 3550 Zolder
011/536811 (kies optie 3)

70,00 euro
95,00 euro

Menu’s vanaf 4 personen
Menu nr. 1

25,00 euro pp.

Tomatensoep met handgerolde balletjes
Gevulde kipfilet forestière met gestoofde venkel
Tiramisu van speculaas
Menu nr. 2

25,00 euro pp.

Kippenbouillon met fijne groentjes
Varkenshaasje met mosterdsausje ,gegratineerd tomaatje en groene boontjes
Chocolademousse
Menu nr. 3

25,00 euro pp.

Kervelsoep
Suprème van parelhoen in een sinaassausje
Bavarois van framboos
Menu nr. 4

25,00 euro pp.

Broccolisoep
Gevulde kalkoenrollade met Breydelspek en seizoensgroenten
Miserable gebak
Menu nr. 5

30,00 euro pp.

Salade van gerookte zalm
Witloofroomsoepje met reepjes gerookte ham
Kalfsgebraad met roquefort
Huisbereide ijsstronk van vanille en chocolade
Menu nr. 6

35,00 euro pp.

Ganda (Italiaanse ham) met meloen
Champignonroomsoep
Lamskroontje met zijn garnituur in een mosterdsausje
Javanais met vanillesaus en rode vruchten

Deze menu’s zijn voorzien van aardappelgerechten naar keuze (gratin, puree of kroketjes).
De menu’s kunnen, in samenspraak, steeds worden aangepast

Info en bestellingen:
Koriander @ home I Meylandtlaan 144 I 3550 Zolder
011/536811 (kies optie 3)

Voorgerechten
Kaaskroketen (2st.)
Garnaalkroketten (2st.)
Visschelp
Rijkelijk gevulde st.‐Jacobsschelp
Scampi’s met appeltjes in een kreeftensausje
Tongscharrolletje in roomsaus
Oesters 6 stuks
Scampi’s à l’indiènne
Gevulde tomaat met grijze noordzeegarnalen

4,40 euro pp.
8,00 euro pp.
9,95 euro pp.
12,75 euro pp.
22,00 euro/kg.
11,95 euro pp.
15,00 euro pp.
22,00 euro/kg.
9,50 euro pp.

ttttto

Hoofdgerechten (vanaf 4 personen)
Moussaka
Lasagne met gerookte zalm en spinazie
Paella
Varkenshaasje in een mosterdsausje
Kalkoenrollade gevuld met fijne groenten
Konijn op grootmoeders wijze
Kipfilet forestière
Lamstournedos in een tijmsausje
Kabeljauwhaasje met prei en garnaaltjes
Varkenswangetjes op wijze van de chef
Kalfsgebraad in een champignonsausje
Zalmfilet in een saffraan sausje
Osso bucco

Italiaans buffet (vanaf 6 personen)
Tomaat mozzarella
Italiaanse ham met meloen
Penne met olijf en zongedroogde tomaten
Italiaanse salami
Cannelloni met ricotta en spinazie
Lasagne van het huis
Ravioli met bosschampignons en truffel
Penne met spek en paprika (licht pikant)
Aangepaste salades groenten, ciabatta en boter

Info en bestellingen:
Koriander @ home I Meylandtlaan 144 I 3550 Zolder
011/536811 (kies optie 3)

18,00 euro/kg.
17,50 euro/kg.
19,95 euro/kg.
19,90 euro/kg.
22,90 euro/kg.
16,95 euro/kg.
18,95 euro/kg.
23,75 euro/kg.
21,50 euro/kg.
16,50 euro/kg.
18,95 euro/kg.
28,95 euro/kg.
17,50 euro/kg.

21,50 euro pp.

Breugelbuffet vanaf 6 personen

19,95 euro pp.

Witte worst
Bloedworst
Kip kap
Gentse preskop
Gehaktballetjes in tomatensaus
Vlaamse stoofkarbonade
Zacht gegaarde ribben
Paté met peer en veenbes
Assortiment huisgebakken brood ( donker‐ notenbrood)
Brood en boter, huisgemaakte compote en mosterd

Pastabuffet vanaf 6 personen
Buffet nr. 1

14,95 euro pp.
Lasagne
Penne Arrabiata
Ravioli scampi curry

Buffet nr. 2

16,95 euro pp .
Lasagne
Ravioli boschampignon en truffel
Penne bolognaise
Cannelloni ricotta en spinazie

Buffet nr. 3

18,95 euro pp.
Lasagne
Ravioli scampi en curry
Ravioli boschampignon en truffel
Cannelloni ricotta en spinazie
Penne spek en paprika

*al onze buffetten zijn voorzien van huisgebakken brood en boter*
Indien gewenst kunnen wij warmhoudschotels voorzien.
Info en bestellingen:
Koriander @ home I Meylandtlaan 144 I 3550 Zolder
011/536811 (kies optie 3)

Visbuffet (vanaf 6 personen)

23,95 euro pp.

Gepocheerde zalm met garnituur
Tomaat met grijze garnalen
Gerookte zalm met uisnippers
Gerookte forel met mierikswortelsausje
Spiesje van gamba met ananas
Gevulde eitjes met krab
Gerookte heilbotfilet
Pastasalade, aardappelsalade, tomatensalade, komkommersalade, knolseldersalade met appeltjes,
jonge gemengde sla, broodassortiment met boter, mayonaise, cocktailsaus en tartaarsaus.

Gemengd buffet (vanaf 6 personen)

29,50 euro pp.

Komkommertaartje gevuld met zalmtartaar
Tomaat met grijze garnalen
Gerookte zalm met uitjes
Spiesje van gamba met ananas
Italiaans hamrolletje met meloen
Kippenboutje
Rosbief gebraadje met krokant korstje
Tomaat mozzarella schijfjes met basilicum
Vitello tonato gevuld met ansjoviscrème

Pastasalade, aardappelsalade, tomatensalade, komkommersalade, knolseldersalade met appeltjes,
broodassortiment met boter, mayonaise, cocktailsaus.

Info en bestellingen:
Koriander @ home I Meylandtlaan 144 I 3550 Zolder
011/536811 (kies optie 3)

Gemengd koud buffet koriander (vanaf 6 personen)

30,95 euro pp.

Tomaat garnaal gevuld met grijze Noordzeegarnalen
In bouillon gegaarde verse zalm
Gerookte zalm met fijngesnipperde uitjes
Filet van gerookte paling
Gebakken gamba
Italiaanse ham
Italiaanse salami met venkel
Gerookte hertenham
Wildpastei met veenbessenconfituur
Mayonaise, cocktailsaus, pastasalade, aardappelsalade, tomatensalade, boontjessalade,
knolseldersalade met appel & nootjes, assortiment van broodjes met boter.

Kaasschotels
Kaasschotel ( vanaf 2 personen)
5 soorten kaas (+/‐ 200 gram)
7 soorten kaas ( +/‐ 280 gram)
Onze kaasschotels zijn voorzien van aangepast brood en boter

13,50 euro pp.
15,75 euro pp.

Kaas‐ en charcuterieschotel (vanaf 4 personen)

13,75 euro pp.

Assortiment van 3 kazen, aangevuld
met Italiaanse charcuterie,
vergezeld van ciabatta met
zongedroogde tomaat en zwarte
olijf/gedroogde vruchten en noten

Desserten
Fruitsalade

2,50 euro pp.

Chocolademousse

3,00 euro pp.

Tiramisu speculoos

3,00 euro pp.

Rijstpap

3,00 euro pp.

Bavarois van framboos

4,00 euro pp.

Javanais

4,50 euro pp.

Miserable

4,50 euro pp.

IJstaarten / ijsbushes in verschillende smaken

vanaf

IJslammetjes

4,50 euro pp.
5,75 euro pp.

IJs per liter in verschillende smaken

vanaf 10,00 euro pp.

Gebakken met slagroom of crème au beurre

vanaf

Info en bestellingen:
Koriander @ home I Meylandtlaan 144 I 3550 Zolder
011/536811 (kies optie 3)

4,50 euro pp.

Gourmet of steengrill
Vlees‐ en visschotel (± 350 gr.), bestaande uit :

12,50 euro pp.

Lamsfilet
Runderlapje
Hertenlapje (seizoen)
Kalkoenlapje
Kalfslapje
Scampi (2 st)
Zalmfilet

Bijgerechten, bestaande uit :
Aardappelsalade
Tomatensalade
Groene boontjes
Knolseldersalade met appel & nootjes
Gemende salade

Info en bestellingen:
Koriander @ home I Meylandtlaan 144 I 3550 Zolder
011/536811 (kies optie 3)

3,50 euro pp.

