EETFESTIJNEN
SPECIAAL VOOR:
Scholen, sportverenigingen, kermissen ...

Vaartlaan 42
9880 Aalter
Fax : +32 (0)9 374 59 81

info@tendauwe.be
www.tendauwe.be

Zomer: perfecte barbecue
Vlees ter plaatse gegrild op houtskool!
Barbecue basic

12.50 euro / persoon
10 soorten koude groenten: salade,
tomaten, komkommersalade, geraspte
wortelen, waldorf salade, knolseldersalade, broccoli salade, rijstsalade, pasta
salade, curry koolsalade, enkel en alleen
dagverse groeten en salades!
Sausjes: mayonaise, ketchup,
currysaus en verse tartaar.
Warme saus: Provençaalse saus en
pepersaus
Aardappelen: warme aardappelen in de
pel. (frieten mogelijk mits supplement van
1 euro p.p.)
Vlees: geroosterde beenham,
kalkoenbrochette, barbecueworst, ribbetje.
De kaarten voor het eetfestijn: worden
door Ten Dauwe gemaakt en aan de
vereniging bezorgd (gratis en praktisch
gemaakt met bonnetjes voor 4 stukken
vlees).
Personeel: koks voor het bakken,
personeel achter het groentenbuffet,
personeel voor het aannemen van
bonnetjes. Personeel voor het afruimen
van de borden.

Barbecue luxe
18.50 euro / persoon (kinderen: 10 euro)
Basis idem Barbecue basic.
Vlees: côte à l’os in plaats van ribbetjes.

Beenham aan’t spit of ribbetjes
12.50 euro / persoon (kinderen: 8 euro)
Basis idem Barbecue basic.
Vlees: beenham à volonté.

Côte à l’os à volonté
21 euro / persoon
Basis idem Barbecue basic.
Extra kwaliteits-côte à l’os (Belgisch wit blauw) à volonté.

Kip aan’t spit
10 euro / persoon (kinderen: 7 euro)
Basis idem Barbecue basic.
1/2 kip per persoon.

Borden en bestek: steeds incl. mes en
vork in bestekzakje met servetje.

Paella

Aantal personen: minimum aantal
personen is 100 personen (indien minder
dan 100 zijn de personeelsuren niet incl.).
maximum aantal personen = 2500

Super paella, gemaakt in reuze paellapannen, met alle nodige garnituren:
kip, konijn, scampi’s, gamba’s, mosselen, verse groenten…

12.50 euro / persoon (kinderen: 8 euro)

Kinderen: (tot en met 13 jaar) basis en 2
stukken vlees: worstje en beenham: prijs
8 euro

Nog vele andere mogelijkheden!

Niet incl.: tafels en stoelen, tafellinnen of
papier.

Mosselsoupers, recepties, walking dinners, koude buffetten....
Zie www.tendauwe.be of vraag een offerte op maat!

NIEUW

Nieuwe specialiteit

Streetfood

Als receptie: “Around the world in 8 bites”
Als walking dinner: “Around the world in 8 dishes”

Offerte op aanvraag !

Winter: beenham, ribben en paella
Steeds topkwaliteit en ruim voldoende,
in buffetvorm

Spaghettifestijn

_

volwassenen: 8 euro
kinderen: 5 euro (tot en met 13 jaar)

Vlees met groentenkrans
en kroketten

Hutsepotfestijn

_

12.50 euro per persoon
Kalkoen of Ardeens gebraad,
Orloffgebraad ...
Keuze uit 2 soorten vlees, steeds
2 soorten warme saus, kroketjes,
4 soorten dagverse groenten.

Personeel en voorwaarden idem zomer
Prijzen alles incl.: personeel, BTW, vervoer, borden, bestek, afwas, papieren servetten

volwassenen: 11 euro
kinderen: 7 euro (tot en met 13 jaar)

