Feest
HEB JIJ DIT JAAR EEN REDEN OM TE VIEREN?
WIJ NEMEN HET VAN JE OVER,
JIJ BRENGT HET OP TAFEL!
HEERLIJK EENVOUDIG,
MET EEN GOEDE COMBINATIE
VAN GROENTEN, VIS EN VLEES.
TELKENS MEE MET HET SEIZOEN
EN VOLDOENDE VERRASSEND.

BUFFET
sit back & relax!

Wij zetten alles
klaar op schotels!
aubergine • mango •labneh
carpaccio van knolselder • crumble van inktvisbrood • dukkah
fregola • asperge • scampi’s • peterselie pesto
meloen•watermeloen •zwarte look • feta
burrata • gegrilde groenten
quinoa • mango • melimelo van kool • ahornsiroop • pecannoot
ovengebakken krieltjes
taboulé

&
tagliata van diamanthaas • kruidenolie
tataki van zalm • wasabi

€ 38 per persoon

1 2 3 ... SALAD
Toch liever een
stukje vlees op de BBQ,
maar geen inspiratie
voor de side dishes?
quinoa • mango • melimelo van kool
green salad (artisjok, boontjes, bami broccoli)
lentetaboulé

€ 14 p.p. (350g)
vanaf 10 personen

HEY SWEETIE!
Stukje taart?
citroen meringue
cheesecake rood fruit
chocoladetaart
   (kan ook glutenvrij)

€22 per taart • 8 à 10 pers.
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Of

panna cotta coulis
framboos • bessen

pavlova
seizoensfruit • meringue

€7 p.p. • vanaf 10 pers.

€8 p.p. • vanaf 10 pers.

LEKKER LIGHT
Hou je het liever sober?
Dan is dit misschien iets voor jou:
Een light buffet!
kruidige mi-cuit van zalm
veenbessensalade met munt
green salad (boontjes, bami, artisjok)
krieltjes + 1 volledige zalmfilet

10 personen • €180

WARM
Pimp je buffet
met een extra warme keuze!
homemade ravioli van ricotta
spinazie-roomsaus • asperges • sashimi van zalm

6 ravioli’s • €19,50 p.p.
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BESTELLEN?
Stuur een mailtje
HELLO@LOUSPLEK.BE
plaats je bestelling en vermeld:
keuze in de menu’s
aantal personen
data van je event

Bestellen kan vanaf 10 personen,
graag 2 weken op voorhand.

