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Paas brunch 

 Diverse witte en grijze broodjes  

 Ovenverse ontbijtkoeken  

 Assortiment van Brie, jonge en belegen kaas  

 Gekookte ham, salami en paté  

 Kip curry salade, gerookte zalm en forel  

 Roomboter, gelei en chocopastacups 

 Roerei, krokant spek en worstjes 

 Aspergesoep  

 Rollade van zalm en zeetong 

 Tournedos van rund met vier pepers 

 Gewokte voorjaarsgroenten 

 Gegratineerde gratin Dauphinoise 

Paasbrunch       p.p.21.00 € 

 

Pasta buffet 
 

 Pasta met scampi’s en asperges 

 Farfalle met kip, tomaat en Italiaanse kruiden 

 Lasagne van de chef 

 Pasta met gerookte zalm en basilicum 

Vergezeld van brood en kaas         p.p.18.00 € 

Al onze buffetten worden 

Samengesteld vanaf 5 pers. 

Soepen 

 Tomatenroomsoep met balletjes 5.00 € per liter 

 Asperge roomsoep          6.00 € per liter 

Vergezeld brood en boter  

Dessert coupes 

 Chocolademousse  per stuk  2.50 € 

 Tiramisu speculaas   per stuk  2.50 € 

 Bavaroise met aardbeien  per stuk  2.50 € 

 

Al onze desserts worden ambachtelijk bereid en 

geserveerd in coupes zodat u zelf een assortiment 

kan samenstellen! 

 

 

Feestbuffet 
Koud buffet 

 Gepocheerde zalm/ Pralientje krab en zalm 

 Vis moes met tuinkruiden/ Eitjes met krab sla  

 Parmaham/ Breydel ham met asperges  

 Rollade van kip en pesto/ Boeren paté 

Vergezeld van 6 salades, 2 koude sauzen en 

brood. 

Warm buffet  

 Lamstournedos met thijmjus 

 Varkenshaasje grand-veneursaus 

 Rollade van zalm en zeetong met bieslooksaus 

 Gewokte groenten 

 Gratineerde gratin/ Krieltjes   

Koud feestbuffet p.p. 21.00 € 

Warm feestbuffet  p.p. 23.00 €  

Feestbuffet koud en warm p.p. 36.00 €              
 

 
 

                  

 Voor al onze buffetten Chafing- dishes inbegrepen zolang de voorraad strekt, reserveer tijdig!! 

 Afhalen op zaterdag 3 April van 13u tot 18 u./ Materiaal terug de 4 de tussen 9u en 11.30u. 

 Afhalen of Paaszondag 4 April van 9 u tot 12u./ Materiaal terug dinsdag 6 april tussen 10u. en 18u. 

 Het hele jaar door voor al uw feesten , zowel zakelijk als privé  www.rentyourchef.be !! 

Bestellen via : info@rentyourchef.be 
Afhaaladres: Rijksweg 165 - 3650 Dilsen-Stokkem     

http://www.rentyourchef.be/

