Voor een goed verzorgd feest met lekkere drankjes en prima
hapjes of eten staan wij inmiddels al meer dan 35 jaar bekend.
Mogelijkheden met prijzen 2022(alles onder voorbehoud)

ONZE KOFFIETAFELS STAAN BEKEND OM DE BESTE KWALITEIT
STANDAARD KOFFIETAFEL: ........................................................................................€ 12,50
* witbrood, bruin brood, witte en bruine broodjes
* roomboter
* 5 soorten beleg o.a. rosbief
* kaas
* hagelslag en jam
* 2 koppen koffie, thee of melk
EVENTUEEL UIT TE BREIDEN MET:
* div. luxe broodjes 1 p.p.: croissant, eierkoek en krentenbol (eventueel keuze) ..............€ 1,75
* div. luxe broodjes 1 p.p.: koffiebroodje, suikerbroodje ...................................................€ 2,00
* heerlijk brabants worstenbroodje ....................................................................................€ 2,50
* kroket en of frikandel .......................................................................................................€ 2,25
* balletje gehakt ..................................................................................................................€ 2,95
* kopje heldere bouillon, tomatensoep of groentesoep ......................................................€ 3,95
* champignon- of kippasteitje .............................................................................................€ 4,75
* schnitzeltje ruim 100 gram met champignonsaus of zigeunersaus .................................€ 4,75
* varkensfricandeau en rundvlees met champignonroomsaus...........................................€ 6,50
* varkenshaasmedaillons met champignonroomsaus ........................................................€ 6,50
* zult ....................................................................................................................................€ 0,75
* gekookt spek .....................................................................................................................€ 0,75
EEN ECHTE BRABANTSE KOFFIETAFEL:.................................................................€ 19,95
* groentesoep
* melkwit, boerenbruin, roggebrood, witte en bruine broodjes
* krentenbrood, suikerbroodjes, koffiebroodjes en warme worstenbroodjes
* roomboter
* 5 soorten beleg o.a. rosbief
* boerenkaas, gekookt ei
* zult, gekookt spek, droge varkensworst
* 2 koppen koffie, thee of melk
De Brabantse koffietafel kunnen wij u ook in buffet vorm aanbieden.
Prijzen zijn gebaseerd op groepen van minimaal 50 personen, bij een kleiner gezelschap prijzen
in overleg.
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GRANDE DINER ,,'T KARREWIEL''
ONS GRANDE DINER, IN OVERLEG MET UW SAMENGESTELD, EEN KLASSE
APART.
VOORGERECHTEN:
* kipcocktail met ananas .....................................................................................................€ 6,95
* garnalencocktail...............................................................................................................€ 7,95
* zalmsalade met gerookte zalm ........................................................................................ € 7‚95
* ardennerham met meloen................................................................................................ € 7‚95
* carpaccio ..........................................................................................................................€ 7,95
* salade met gerookte zalm en garnalen ............................................................................€ 8,95
* salade met paling, zalm en forelfilet ............................................................................... € 9‚95
* extra stokbrood met kruidenboter ................................................................................. +€ 1,00
* stokbrood met diverse smeerseltjes(portie voor 2 tot 4 personen)..................................€ 3,50
SOEPEN:
* heldere bouillon ...............................................................................................................€ 4,75
* heldere groentesoep .........................................................................................................€ 4,75
* champignonsoep ..............................................................................................................€ 4,75
* tomatensoep .....................................................................................................................€ 4,75
* kippensoep........................................................................................................................€ 4,75
* extra stokbrood met kruidenboter ................................................................................. +€ 1,00
HOOFDGERECHTEN:
* schnitzel ......................................................................................................................... € 13‚95
* kipsaté.............................................................................................................................€ 13,95
* het geheim van de Smit(heerlijk mals varkensgebraad)................................................€ 14,95
* varkensspies of schnitzeltjes en rundergebraad ......................................................... € 17‚95
* varkenshaasspies........................................................................................................... € 16‚95
* kalfsoester ..................................................................................................................... € 19‚50
* biefstuk .......................................................................................................................... € 18‚50
Al deze gerechten worden geserveerd met:
* frites, aardappelkroketjes en parijse aard.
* rauwkostsalade en appelmoes.
* de bijbehorende vleessaus b.v.:
- champignonsaus
- zigeunersaus
- stroganoffsaus
- rode wijnsaus
- pepersaus
* 3 soorten groenten van het seizoen
tegen meerprijs:
- haricot verts(fijne boontjes gerold in spek) .....................................................€ 1,00
- witlof met ham en kaas................................................................................. dagprijs
- asperges ....................................................................................................... dagprijs
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DESSERTS:
* ananasbavarois ................................................................................................................€ 3,95
* sinaasappelbavarois ........................................................................................................€ 3,95
* perzikenbavarois ..............................................................................................................€ 3,95
* aardbeienbavarois ...........................................................................................................€ 3,95
* vanillebavarois .................................................................................................................€ 3,95
* chocolademousse .............................................................................................................€ 3,95
IJS
* ijs met vruchten en slagroom ...........................................................................................€ 3,95
* ijs met warme chocoladesaus en slagroom .....................................................................€ 3,95
* ijs met geflambeerde kersen .............................................................................................€ 4,95
* diverse ijscoupes: sorbet, dame blanche of coupe caramel ...........................................€ 4,95
* GRAND DESSERT: met diverse soorten ijs, bavarois en gebak ..................................€ 7,95
* U kunt ook nog kiezen voor ons heerlijke IJS OF DESSERTBUFFET zie pagina 13.
2 verschillende nagerechten kiezen, niet mogelijk in combinatie met ijscoupes.
Er wordt dan een gemiddelde prijs aangehouden. ............................................................... +€ 1,00
3 verschillende nagerechten kiezen, niet mogelijk in combinatie met ijscoupes.
Er wordt dan een gemiddelde prijs aangehouden. ............................................................... +€ 1,50

Met diëten en allergieën kan, indien wij het op tijd weten, rekening gehouden worden!
Onze huiswijn maakt uw diner compleet;
Rode en witte wijn of rosé van het huis, per fles ............................................................... € 17,50
Zie onze wijnkaart voor de andere mogelijkheden.
Kinderen t/m 12 jaar voor het diner halve prijs of een kindermenu.
KINDERMENU:.....................................................................................................................€ 9,75
* soep
* kroket, frikadel of kipnuggets verder eten ze gewoon mee van tafel
* kinderijsje
De prijzen zijn gebaseerd op gezelschappen van min. 25 pers.
Voor kleinere gezelschappen tot 10 personen bent u van harte welkom in ons eetcafé. Is de
groep wat groter kunnen we een mooi keuzemenu voor u samenstellen. Wel altijd van te voren
reserveren.
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DE VERZORGING VAN UW FEESTAVOND:
Ontvangst:
* minigebakjes op tafel ....................................................................... € 1,90
* gesorteerd gebak .............................................................................€ 2,75
* slagroomsoesjes...............................................................................€ 0,75
* soesjes, eclairs en tompouces .........................................................€ 0,95
* Belgische bonbons ...........................................................................€ 0,95
* mousserende witte wijn of rosé en alcoholvrij ...................... vanaf € 2,75
* ontvangstcocktail(witte mousserende wijn met een likeurtje) ........€ 3,95
Hapjes compleet: ...............................................................................................................p.p € 5,75
* schaal met bitterballen
* schaal met gemengde koude hapjes
* schaal met gemengde warme hapjes
* schaal met toast met salades, roomkaas en filet American
* schaal met mini pizzahapjes
* nootjes op tafel

Hapjes populair:................................................................................................................p.p € 6,75
* schaal met bitterballen
* schaal met gemengde koude hapjes
* schaal met mini vinkjes en minisatétjes met satésaus
* schaal met luxe koude hapjes
* schaal met mini pizzahapjes
* schaal met gemengde warme hapjes
* nootjes op tafel

Hapjes de luxe: ..................................................................................................................p.p € 8,95
* schaal met gemengde koude hapjes
* schaal met miniloempiaatjes, garnalen oriëntaal en kipjuweeltjes
* schaal met belegde minibroodjes vis, filet en franse kaas
* schaal met bitterballen
* schaal met minisaté en minivinkjes met satésaus
* schaal met luxe koude hapjes
* schaal met gemengde warme hapjes
* nootjes op tafel

Eventueel uit te breiden met:
* portie kipsaté € 5,95,
mini 2 stokjes. ...........................€ 3,95
* broodje kip piri piri € 5,95,
mini ...........................................€ 3,95
* broodje hamburger € 5,95,
mini ...........................................€ 3,95
* broodje warme beenham € 5,95 mini ...........................................€ 3,95
* broodje shoarma € 5,95
mini ...........................................€ 3,95
* huzarenslaatje, belegd met diverse vis en vlees ..............................€ 5,95
* schaaltje met 2 stokjes saté en spare ribs op tafel met brood .........€ 6,95
* schaaltje met spare ribs, vleugeltjes en balletjes met brood........... € 6,95
* puntzakje frites met mayo € 2,25 met een stukje frikandel............ € 2,75
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DE VERZORGING VAN U RECEPTIE:
Mogelijkheid 1:.................................................................................................................p.p. € 3,00
* 2 x schaal met gemengde warme hapjes
* 2 x schaal met gemengde koude hapjes
Mogelijkheid 2:.................................................................................................................p.p. € 4,00
* schaal met gemengde warme hapjes
* schaal met gemengde koude hapjes
* schaal met luxe koude hapjes
* schaal met minisaté en minivinkjes met satésaus
Eventueel nog uit te breiden met:
* nootjes op tafel ......................................................................................p.p. € 0,50
* nootjes en chips op tafel ........................................................................p.p. € 0,75
* karrekoek......................................................................................................€ 2,50
* minigebakjes op tafel ...................................................................................€ 1,90
* slagroomsoesjes op tafel ............................................................................ € 0,75
* soesjes, eclairs en tompouces ......................................................................€ 0,95
* Belgische bonbons .......................................................................................€ 0,95
DIVERSEN:
* halve broodjes belegd met ham of kaas .......................................................€ 1,60
* belegde broodjes met ham of kaas ...............................................................€ 2,25
* belegde broodjes met rauwe ham of rookvlees of fricandeau .....................€ 2,50
* belegde broodjes met rosbief of salade .......................................................€ 2,75
* appelflappen .................................................................................................€ 2,25
* warme Brabantse worstenbroodjes .............................................................€ 2,50
CONSUMPTIES:
* minder dan 500 consumpties .......................................................................€ 2,10
* tussen 500 en 1000 consumpties ..................................................................€ 2.00
* meer dan 1000 consumpties.........................................................................€ 1.90
Voor de duurdere consumpties, zoals borrels en huiswijn, radler, ijsthee € 0,60 extra .
Buitenlands gedestilleerd en likeur en tap buitenlandse bieren zijn € 1,20 extra.
Dit alles geld voor feesten van minimaal 40 personen voor minimaal 3 uur en als alles op 1
kaart geschreven kan worden. In alle andere gevallen worden de normale caféprijzen
gehanteerd.
Consumpties op afkoop:
Er is een mogelijkheid om de consumpties af te kopen vanaf € 25,00 per persoon, dit is voor
maximaal 5 uur, inclusief de koffie. Per half uur extra komt er € 3,50 p.p. bij.
Dit geld voor alle consumpties behalve buitenlandse bieren, buitenlandse likeuren en
buitenlands gedestilleerd en minimaal 50 personen.
Als men toch wenst dat er buitenlandse bieren, buitenlandse likeuren en buitenlands
gedestilleerd te verkrijgen zijn, geld een opslag van € 1,00 per een zodanige consumptie.
Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen aan de bar, natuurlijk kunnen wij ook bediening voor u
regelen. Een ervaren ober of serveerster kost € 25,00 per uur. Reken 1 uur extra voor opstarten
en opruimen.
Per 40 tot 50 personen is een ober of serveerster nodig.
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BARBECUE € 19,95 p.p.
Barbecueën is in het bijzonder geschikt voor verenigingsuitstapjes, personeelsavonden en
een familiedag. Prijs barbecueën voor gezelschappen vanaf 25 personen, bij kleinere
groepen gelden andere prijzen.
Doordat wij ook voor binnen over een barbecue beschikken met een perfecte afzuiging,
kunt uw het hele jaar door bij ons barbecueën.
Standaard serveren wij een heerlijke uitgebreide barbecue met de volgende soorten vlees:

* karbonade, saté, spies, barbecueworst, kipfilet, hamburger en spare ribs.
Tegen bijbetaling van € 2,00 kunt één van bovenstaande soorten omruilen tegen 1 van
onderstaande soorten

* lamskoteletje, biefstukje, zalmmootje met viskruiden, visspies of een garnalenspies
gemarineerd in knoflook.
Wij gaan uit van 4 à 5 stukken vlees p.p. Bij de barbecues wordt het volgende geserveerd:
* huzarensalade
* div. Sausjes o.a. satésaus
* div. rauwkost salades
* stokbrood
* frites
Voor een kok achter de barbecue rekenen wij € 25,00 per uur.
Daar wij uit zeven soorten keuze bieden dient uw er rekening mee te houden dat er niet voor
iedereen alles is. Als u dat wenst kan dat natuurlijk ook, dan kunt u 5 soorten kiezen.

6

DE BRABANTSE AVOND
Voor die mensen die meer willen dan een hapje, maar niets zien in een koud of warm buffet, of
gewoon eens iets anders willen, is onze Brabantse avond zeker een uitkomst.
Over de hele avond verdeeld krijgen u en uw gasten diverse schalen op tafel geserveerd met de
lekkerste hapjes, zowel warm als koud.
Aan al deze schalen wordt door ons veel zorg besteedt, het moet er lekker uitzien en natuurlijk
ook goed smaken. De warme hapjes worden op rechauds warm gehouden.
Aan het eind van de avond zijn al de ingrediënten die normaal op een buffet staan, bij u aan tafel
geserveerd.
MOGELIJKHEID 1: ............................................................................................................€ 19,50
+ 21.30 uur: schaal met diverse koude hapjes; gevulde eieren, ham/ asperge, kaasblokjes,
snijworst met roomkaas, gevulde wraps en mini pasteitjes met salade .
+ 22.30 uur: schaal met diverse warme hapjes; tv sticks, miniloempiaatjes,
gehaktballetjes en mini blinde vinkjes met een sausje.
+ 23.30 uur: rond gaan met minibroodjes met vis en Filet american en brie.
+ 24.00 uur: schaal met saté en spare ribs en puntzakken frites op tafel.
MOGELIJKHEID 2: ............................................................................................................€ 21,50
+ 21.30 uur: schaal met diverse koude hapjes; gevulde eieren, ham/ asperge, kaasblokjes,
snijworst met roomkaas, gevulde wraps en mini pasteitjes met salade.
+ 22.30 uur: schaal met warme hapjes; kibbelingen, mini blinde vinkjes,
tv sticks en gehaktballetjes.
+ 23.30 uur: schaal op tafel met minibroodjes met vis en filet american en brie.
+ 00.30 uur: schaal met saté en spare ribs en puntzakken frites op tafel.
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KOUDE EN WARME BUFFETTEN
Een koud en warm buffet maakt van uw avond echt een feest, u en uw gasten worden verwend
met een aantal heerlijke gerechten door ons met aandacht bereid en geserveerd.
BUFFET DE LUXE: .......................................................................................................... € 18,50
* huzarensalade
* gehaktballetjes
* gevulde eieren
* saté
* ham met asperges
* drumsticks
* gevulde tomaatjes
* nasi
* meloen met ardennerham
* stokbrood en minibroodjes
* nieuwe haring met verse uitjes
* kruidenboter
* noorse garnaaltjes met cocktailsaus
* rauwkostsalade
* zalm
* fruitsalade

BUFFET GRANDE LUXE: ................................................................................................ € 20,50
* huzarensalade
* spare ribs met tacosaus
* gevulde eieren
* saté
* ham met asperges
* kroepoek
* gevulde tomaatjes
* beenham met champignonsaus
* meloen met ardennerham
* nasi
* zalm
* stokbrood en minibroodjes
* nieuwe haring met verse uitjes
* kruidenboter
* noorse garnaaltjes met cocktailsaus
* rauwkostsalade
* makreelfilet
* fruitsalade

BUFFET SUPERIEUR :..................................................................................................... € 26,50
* huzarensalade
* varkenshaaspuntjes in roomsaus
* gevulde eieren
* saté
* ham met asperges
* kroepoek
* gevulde tomaatjes
* beenham met honing-thijmsaus
* meloen met ardennerham
* spare ribs
* gerookte palingfilet
* nasi
* gerookte zalm
* stokbrood en minibroodjes
* nieuwe haring met verse uitjes
* kruidenboter
* noorse garnaaltjes met cocktailsaus
* fruitsalade
* heerlijke warme visstoofpot
* vers fruit
Als u een buffet besteld rond etenstijd adviseren wij frites erbij te doen, € 1,00 opslag.
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DE BUFFETTEN ZIJN EVENTUEEL NOG AAN TE VULLEN MET:
* verse gerookte paling.............................................................................................. € 4,50
* palingfilet ................................................................................................................ € 3,50
* kreeft .................................................................................................................... dagprijs
* kaasplankje met 5 soorten kaas .............................................................................. € 2,50
* 2 soorten paté.......................................................................................................... € 1,50
* warme beenham met saus ....................................................................................... € 4,50
* Heldere bouillon, groentesoep, tomatensoep of kippensoep in ketel op buffet ..... € 3,95
* twee soorten soep in ketels op het buffet ................................................................ € 4,50
* gebakken aardappeltjes met spekjes....................................................................... € 1,75
* soepbuffet vooraf aan koud en warm buffet ............................................... zie pagina 13
* dessertbuffet of ijsbuffet na koud en warm buffet ....................................... zie pagina 13

WARME BUFFETTEN
SURF EN TURF .................................................................................................................. € 23,50
* kipsaté
* kibbeling

* frites
* salade

* biefstukjes

* champignonroomsaus

* gamba spiesjes
* nasi

* pepersaus
* knoflooksaus

* kroepoek

* ravigotesaus

* stokbrood

* kruidenboter

DE BOURGONDIËR: ......................................................................................................... € 23,50
* kipsaté
* frites
* spare ribs
* biefstukpuntjes
* varkenshaaspuntjes
* champignonroomsaus
* knoflooksaus

* nasi
* gemengde groenten
* salade
* kroepoek
* stokbrood

* pepersaus

* kruidenboter

Alle prijzen van de buffetten zijn gebaseerd op gezelschappen van minimaal 40 personen.
Tussen 30 en 40 personen + € 1,50, 20 tot 30 personen + € 2,50, 10 tot 20 pers. + € 3,50 p.p. ....
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STAMPOTTENBUFFET:.................................................................................................... € 14,95
* hutspot
* rookworst
* boerenkoolstamp
* gebakken spek
* zuurkoolstamp
* hachéé
* stoofpeertjes
BROODBUFFET / BRUNCH: ............................................................................................ € 12,95
Als basis starten we met een zeer uitgebreid assortiment aan brood en beleg, te weten:
* diverse soorten brood;
melkwit, boerenbruin, roggebrood, tarwebrood, krentenbrood, witte broodjes,
bruine broodjes, pistolets, croissants, suikerbroodjes, koffiebroodjes, eierkoeken
en diverse soorten sierbrood.
* jonge en oude kaas
* 5 soorten beleg; rosbief, gekookte en ardennerham, rollade en snijworst
* gekookt spek en echte Brabantse zult
* gekookte eieren
* salades
* kruidenboter
* div. soorten confituren
* hagelslag en pindakaas
* diverse soorten fruit
* onbeperkt koffie en thee
Om het helemaal af te maken gaan we dit aanvullen met minimaal 2 gerechten, keuze uit:
* kroket of frikandel ..................................................................................................... € 2,00
* worstenbroodje .......................................................................................................... € 2,25
* gehaktballetjes 2 p.p. ................................................................................................. € 2,25
* gehaktbal ................................................................................................................... € 2,95
* drumstick ................................................................................................................... € 2,25
* roerei ......................................................................................................................... € 2,00
* spareribs met tacosaus .............................................................................................. € 3,50
* kipsaté met satésaus .................................................................................................. € 3,50
* runderfilet met champignonsaus of tacosaus............................................................ € 4,50
* beenham met champignonsaus of honing-thijmsaus of kersensaus ......................... € 4,50
* varkenshaaspuntjes in roomsaus of champignonsaus .............................................. € 4,50
* visstoofpot( div. soorten vis in een heerlijke vissaus) ............................................... € 5,50
* gekookte zalm met whiskycocktailsaus .................................................................... € 5,50
* haring met uitjes ........................................................................................................ € 2,25
* krabsalade ................................................................................................................. € 1,50
* heldere bouillon, groentesoep, tomatensoep of kippensoep in ketel op buffet ......... € 3,95
* twee soorten soep in ketels op het buffet ................................................................... € 4,50
U KUNT DEZE BUFFETTEN PERFECT COMBINEREN MET EEN DESSERTBUFFET,
ZIE PAGINA 13
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SOEPBUFFET: ...................................................................................................................... € 4,95
2 soepen kiezen uit:
* heldere bouillon,
groentesoep,
gebonden tomatensoep,
kippensoep,
champignonsoep en uiensoep
dit word nog aangevuld met wit en bruin stokbrood en kruidenboter.
1 soort soep met keuze uit een runder of zalm carpaccio geserveerd op kleine bordjes......... € 8,95
IJSBUFFET: ........................................................................................................................... € 5,95
* 5 soorten ijs
* slagroom
* chocoladesaus en aardbeiensaus
* fruitsalade
* garnering
In combinatie met een koud en warm buffet of een broodbuffet gaat er € 1,00 van deze prijs af.
De fruitsalade en eventuele fruitschaal van het hoofdbuffet komen dan te vervallen.
DESSERTBUFFET:............................................................................................................... € 8,95
Alleen mogelijk in combinatie met een diner of een buffet en gezelschappen van min. 40 personen.
* ananasbavarois
* aardbeienbavarois
* chocolademousse
* 5 soorten ijs
* slagroom
* fruitsalade
* chocoladesaus en aardbeiensaus
* warme kersen
* div. soorten vers fruit.
In combinatie met een koud en warm buffet of een broodbuffet gaat er € 1,00 van deze prijs af,
De fruitsalade en eventuele fruitschaal van het hoofdbuffet komen dan te vervallen.
Prijswijzigingen voorbehouden.
U kunt bij ons ook terecht voor de catering als u thuis iets te vieren heeft.
Vraag ook naar onze arrangementen met een activiteit, Karregolf, Spellenmarathon, Jeu de
Boules, Karaoke, Jeu de Kloot enz.
Ook te combineren met een lekkere lunch of een heerlijk etentje in ons gezellige eetcafé.
Tot ziens bij GERRIT EN LIAN DE SMIT
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