
 
Bestel uw paasmandje voor de kinderen

Chocolade, eitjes, lolly, inclusief gadget... 
12,50€/mandje

Tapas schotel de luxe

Fijn gesneden Italiaanse kruidenham, Panchetta Margretta, Lomo Iberico, Saltufo, Olijvenmix

Een tapenade van oude kaas en pesto, Grissini, Half zongedroogde tomaatjes, Ansjovisjes

Zuid-Afrikaanse peper met zoete kaas, Gambastaartjes, Pecorino kaas, Salami Gourmand Pimienta

 Deze tapa’s zijn bestemd voor een uitgebreid aperitief. Kan in een BOX of op leisteen besteld worden. 
 

  10,75/pp  |    4 personen

Thema - ontbijt  met de (klein)kinderen …

Mini broodjes, croissants, koffiekoeken, fijn beleg, portie kaas,  eitjes met spek, artisanale yoghurt en 
confituur, chocoladefiguren,  superfood organic granola  en verse fruitsalade

drank: flesje Cava- vruchtensap- chocolademelk
  60,00/box  |    4 personen

Menu classic

Let’s start: 
Borrelbroodje

Voorgerecht:  
Soepje van Vlaamse asperges

Hoofdgerecht: 
Orloff van kalkoenfilet in sausje van champignons 

Ratatouille van voorjaarsgroentjes, kroketjes

Dessert: 
Trio van chocolademousse, crème brûlée en tiramisu 

  24,00/pp  |    4 personen

Menu superieur

Let’s start: 
Tapas plankje

Voorgerecht:  
Asperges à la flamande

Hoofdgerecht: 
Chateaubriand van lam met kruidencrumble 

Ratatouille van voorjaarsgroentjes  
Opgevulde aardappel met Breydelpuree

Dessert: 
Glaasje bavarois met rood fruit. 

  29,00/pp  |    4 personen

Lentebarbecue

Aperitief op spies: 
Rundsspiesje 

Scampibrochette 
Zalmspies 

Saté van witte pens

Hoofdgerecht:  
Chateau briand Provençale 

Ribbetje van de chef 
Barbecueworst 

Ardeens koteletje 
Kippensate

Garnituur: 
4 groentenbowls met diverse salades 

Barbeceupatatjes en sausjes

Dessert: 
Gegrilde ananas met munt en roomijs

  15,50/pp

Bestel online op www.slagerijdugardeyn.be of bel naar 051/244.246



L a a t  h e t  u  s m a k e n

Feestjes met 
Dugardeyn

communie - lentefeest - Pasen 
moederdag - vaderdag

Feestbuffet  in stijl

Let’s start: 
Mini croissantje van zalm en kruidenkaas 

Mini wrap van pesto, pastrami, parmezaan en rucola 
Glaasje tajarin met tomaat en mozarella

Buffet:  
Gepocheerde Noorse zalm 

Gepelde tomaat met grijze Noordzeegarnalen 
Gamba’s 

Gemarineerde zalm 
Opgevuld eitje 

Serrano ham 24m gerijpt 
Parma salami ‘il Golfetta’ 

Beenham met asperges 
Pastrami uit eigen atelier 

Breydelspekrolletje

Garnituur: 
Frivole salade 

Pastasalade, zachte tafelbroodjes, aardappelsalade en sausjes 

  24,50/pp


