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Enkele voorbeelden (3) van mogelijkheden : 
 
1.Broodjesmaaltijd 
 
In zelfbediening : 
  
Broodjesmaaltijd ( sandwich, pistolets ( mengeling) ,met ham, kaas,prepare , wij voorzien 
gemiddeld 4,5 stuks per persoon. 
Salade, tomaat, wortel, fijngesneden ui als garnituur 
Kom voorgesneden vers fruit. 
1 croissant / chocoladekoek per persoon  ( mengeling) als u liever 1 keuze heeft gelieve dit 
dan door te willen geven. 
Warme dranken ( koffie,thee) wordt bediend aan tafel en water ( staat op tafel )inbegrepen. 
  
Prijs : 20.0 euro/pp ( min 18 personen) 
  
Mogelijke uitbreidingen op voorhand door te geven : 
  
Soep van het seizoen : vb 
Pompoensoep met gruyère en croutons ( beide apart geserveerd) : 3.5 euro 
  
Aperitief 
  
Cava, vers fruitsap, witte of rode porto : 3.75 euro/pp 
  
Andere dranken : frisdranken, lichte bieren aan 2.0 euro per consumptie , zware bieren aan 
4.0 euro per consumptie. 
 
Bovenstaande formule is wijzigbaar/uitbreidbaar mocht u bepaalde wensen hebben. 
 
 
2.Wenst u een menu ? Wij verzorgen een warme lunch 
 
Soep van het seizoen met zijn garnituur 
Warm hoofdgerecht 
Dessert  
Koffie en thee 
 
Incl. huiswijn, waters, lichte bieren (tot aan de koffie) 
Prijs : 29.0 euro/pp 
 
Eventuele uitbreidingen met aperitief of dranken na de maaltijd zijn mogelijk. 
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3. Koud Buffet 
  
Aperitief : glas cava of vers fruitsap bij binnen komen van de genodigden 
  
Vis : 
  
Gepocheerde zalmfilet 
Serranoham met groene asperges 
Mousse van gerookte forel met uitjes en zalmeitjes 
 
Vlees 
  
Tandoori kip met ananas 
Carpaccio van rundrosbief en sjalottenvinaigrette ( apart) 
Pepersalami 
  
Salade 
  
Aardappelsalade met fijne uitjes 
Tomatensalade 
Geraspte wortelen 
Pasta met zonnegedroogde tomaten en buffelmozzarella 
Diverse aangepaste sauzen ( cocktail, mayonaise, tartaar) 
  
Koffie en versnaperingen 
  
Optioneel 
  
Huisbereide gerookte zalm (+2.80 euro/pp min 40p) 
Terrine van paling in t groen ( +4.5 euro/pp min 40 p) 
 Soep : + 3.0 euro 
Dessertvoorbeelden 
Lauwe chocoladebiscuit met noten, noordkrieken en bolletje huisbereid vanille ijs : +5.0 euro 
Dessertenbord ( crème brûleé, bruine chocolademousse, vanille ijs, appeltaart) : +8.0 euro 
 … 
1 lopend uur drankenforfait na de maaltijd : alle dranken muv sterke dranken , schuimwijn, 
cava en champagne : +6.0 euro/pp 
 Prijs :  
  
Prijs zonder dranken , wel incl aperitief en koffie ( incl repas)  , bij minimum 40 personen : 
40.0 euro/pp 
Prijs incl dranken ( wijnen, waters, bieren, frisdranken tijdens de maaltijd), forfaitair : 10.0 
euro/pp 
Indien dranken apart : Fles wijn : 20.0 euro Fles water : 6.0 euro 
Andere consumpties zijn per stuk : 2.0 a 4.0 euro al naargelang de drank 
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Wenst u een andere mogelijkheid ? Bel ons : 09/328.40.40 of mail naar info@tybeert.be dan 
bezorgen wij u een voorstel/offerte op maat. 
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