
 

 

Ook in moeilijke tijden kan u bij ons terecht om met familie en vrienden samen 
afscheid te nemen van een dierbare overledene tijdens een rouwmaaltijd, in 
intieme kring. 

 

❖ Wij kunnen u verschillende formules voorstellen.   

1. Assortiment belegde broodjes    Prijs per persoon : 14€ 
Verschillende zachte broodjes belegd met lekkere 
kazen, speciale charcuterie en garnituur. 
4 broodjes per persoon. 
 

2. Verfijnde kaasschotel      Prijs per persoon : 17€ 
Mooi assortiment kazen, geserveerd op houten 

planken met  fruit, noten, gedroogde vruchten 

en seizoensfruit.  

Ruime keuze aan broodjes. 

3. Charcuterieschotel      Prijs per persoon : 17€ 
Verfijnd assortiment Italiaanse charcuterie arista, 

sgambato, borsotto, kwartelmousse,... 

Ruime keuze aan broodjes. 

4. Quiches       Prijs per persoon : 13€ 
Keuze uit verschillende huisbereide quiches.  
1 quiche/4 personen. 
 

5. Salade        Prijs per persoon : 4€ 

U kan bij alle schotels steeds een gemengde salade 

verkrijgen met huisgemaakte vinaigrette, druiven en noten.  

6. Soep        Prijs per persoon : 6€ 
Dagverse huisbereide soep 

  
7. Ovenschotel        Prijs per persoon : 17€ 

Keuze uit verschillende huisbereide ovenschotels 
 Vb. Gemengd gehakt met groenten en puree 
 

8. Italiaans pastabuffet 
Keuze uit verschillende  pasta’s  warm en koud  Prijs per persoon:22€ 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
❖ Dranken  
 

- Frisdrank (water, cola, fruitsap,…)  1,5€ 
- Fles water     6€ 
- Bier      2€ 
- Glas wijn (wit/rood)    4€ 
- Fles wijn (wit/rood)    26€   
- Glas Cava     5€  
- Fles cava     29€   
- Koffie / thee+ versnaperingen / persoon 3€ + 3€ 

 
 
❖ Algemeen 
 
Wij vragen u het definitief aantal aanwezige personen door te geven ten laatste 24u op 
voorhand. Dit aantal zal ook steeds in rekening worden gebracht.  
 
Onze zaal heeft een capaciteit van 30 personen zittend, 5O personen staand. 
De prijs voor de zaal en de bediening is inbegrepen. 
Alle geopende flessen worden aangerekend. 
 
 
 
 

Meer info over onze formules / wijnen ? 
Aarzel niet ons te contacteren. 

 

 
 

Sabine Verkinderen 
Jozef Duthoystraat 8 

8790 Waregem 
 

T. 056/61.54.45 
     0473/31.24.17 


