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FINGERFOOD
Zuiderse olijven mengeling
Prestigemix van geroosterde noten
Gevarieerde charcuterie en kazen
Radijsjes uit het vuistje met bieslookdip
Assortiment ciabatta lookbroodjes uit de oven

HAPJES
Hapjes koud
Zoetzure haring met salsa van komkommer, mierikswortel en dilledressing
Gazpacho van doperwt met pepermunt, fetakaas en geroosterde zaden
Sashimi van (duurzame) Albacore tonijn met sushirijst, edamame en gomasio
Tonnato van kalkoen met ansjovis, gefrituurde kappertjes en Parmezaansablé
Gerookt rundsvlees met pickles van bloemkool, krulandijvie en zuurdesem

Hapjes warm
Krokant gebakken lamszwezerik met jonge wortel, kimshi van spitskool en quinoa kroepoek
Broccoliroosjes in tempura met dip van platte kaas, opgelegde radijzen en lente uitjes
Pulled porc ‘Fajita style’ met pittige mangosalsa, babymais en chipotle mayonaise
Taartje van jonge prei met grijze garnalen, krokant bladerdeeg en mousselinesaus
Goujonettes ‘catch of the day’ met witloofslaatje en gribiche van appelkapper

Hierboven vindt u een lijst van hapjes die wij kunnen serveren,
onze chef stelt u een assortiment voor naargelang het seizoen

DINER AAN TAFEL
Repas ‘Classic
Koud of warm voorgerecht
Hoofdgerecht
Dessert
Repas ‘Gourmande’
Koud voorgerecht
Soep
Hoofdgerecht
Nagerecht
Repas ‘Prestige’
Koud voorgerecht
Soep
Warm voorgerecht
Hoofdgerecht
Nagerecht
Assortiment mignardises
U kan uit onderstaande lijsten van gerechten uw keuze maken om zo zelf
uw menu samen te stellen.
Aanvulling van assortiment kazen en/of mignardises is mogelijk maar enkel
mits supplement en op aanvraag.
Meer kindvriendelijke gerechten mogelijk op aanvraag.

Soepen
Oosterse bloemkoolsoep met saffraan, zoetzure wortel en Zeeuwse mosselen
Aspergesoep met gerookte forel, focaccia croutons en romeinse kervelroom
Tom kha kai van Mechelse koekoek, met bamboescheuten en verse galanga

Koude voorgerechten
Rilette van zalm met hangopcrème, gepofte rode biet en groene kruidensalade
Gemarineerde makreel met crème van geitenkaas, roggetoast en granny smith
Rundstartaar ‘holstein’ met gerookte dooier, crunch van polderpatat en dragon
Carpaccio van kalfslende met gerookte paling, dwergradijsjes en bbq sucrine
Radicchiosalade met blauwe kaas, gestoofde peer en geroosterde pecannoot

Warme voorgerechten
Crispy buikspek met stoofpotje van peulgroenten, gekonfijte ui en dashi boter
Ballotine van roggevleugel met aardappel espuma, kapper en hazelnootboter
Gelakte kwartelfilet met jonge broccoli, hoisin shiitake en cashewcrunch
Mechelse asperges met grijze garnalen, jonge spinazie
en luchtige Hollandaisesaus
Pannenkoekjes van lente-ui met tzatzikisaus, kruidensla en pecorinoschilfers

Hoofdgerechten
Filet van ombervis met geroosterde venkel, lentestoemp en Dijonaisesaus
Op het vel gebakken beekridder met jonge prei, kruidenlak en sobanoedels
Zwartpootkip met asperges, pommes dauphines en waterzooi van tuinbonen
Geglaceerde lamsnek met parelcouscous, wortelvarianten en Ras El Hanout
Risotto van seizoen groentjes met opgelegde citroen, pecorino en salsa verde

Nagerechten
Tiramisu van rabarber met ambachtelijke speculaas, yoghurt en spicy hibiscus
Crémeux van witte chocolade met duindoorn, gebrande abrikoos en crispy rice
Millefeuille van shortbread en vlierbloesem, appelcompote en hazelnootstukjes
Structuren van kers met crumble van donkere chocolade, bourbon vanille
en limoen
Gekarameliseerde geitenkaas met citroentijm, rozijnbrioche en verse vijgen
Assortiment kazen en garnituren
Ijslam of ijstaart (in supplement op aanvraag)

BBQ FORMULE
Vlees & vis
BBQ rib eye van black angus rund
Gelakte kippilons met honing
Papillotte ‘Ostendaise’ van zeetong
Gegrilde zalmmoten met teriyaki
Gevulde portobello pizza ‘Margherita’
Kroon van Iberico met salie
Bijgerechten
Verscheidene soorten brood en boter
Gepofte krieltjes ‘Meunière’ met citroen
Pastasalade met fetakaas en doperwtjes
Salades
Jonge slascheuten met pecorino, balsamico en groene kruiden
Spaghetti van wortel met Thaise dressing, munt en cashewnoot
Komkommer salade met cottage cheese, mierikswortel en dille
Salsa van kerstomaatjes met mozzarella, appelkapper en lente ui
Salade van Mechels grondwitloof met blauwe kaas en granny smith
Gemarineerde venkel met sinaasappel, krulandijvie en vadouvanmayo
Sauzen
Mayonaise / Ketchup
Aioli van groene kruiden
Homemade barbecue saus
Tzatziki yoghurt dressing
Warme peperroom saus

BUFFETTEN
Buffet ‘Classic’
Rundstartaar ‘holstein’ met gerookte dooier, crunch van polderpatat
en dragon
Gemarineerde makreel met crème van geitenkaas, roggetoast
en granny smith
Assortiment salades en sidedishes
•
Soep naar keuze
•
Op het vel gebakken beekridder ‘meunière’
Hoevekip op het vel gebakken met dragonroom
Stoofpotje van peulvruchten met kruidenboter
Gewokte asperges met jonge prei en daslook
Krieltjes in de schil met rozemarijn en citroen
Conchiglie pasta met groene kruidensalsa
•
Dessertenbuffet ‘Classic’
Nagerechtenbuffet ‘Classic’
Vanille ijs ‘Dame Blanche’
Mini Pannacotta met aardbei
Tiramisu ‘Zoals hij moet zijn’
Mousse van Belgische chocolade
Authentieke rijstpap met saffraan
Salade van vers seizoensfruit
Ijslam of ijstaart (in supplement op aanvraag)

BUFFETTEN
Buffet ‘Gourmande’
Carpaccio van kalfslende met gerookte paling, dwergradijsjes
en bbq sucrine
Rilette van zalm met hangopcrème, gepofte rode biet
en groene kruidensalade
Radicchiosalade met blauwe kaas, gestoofde peer
en geroosterde pecannoot
Assortiment salades en sidedishes
•
Soep naar keuze
•
Filet van ombervis met graanmosterdsaus
Lamskroon ‘pre salé’ met jus van rozemarijn
Hoevekip op het vel gebakken met dragonroom
Stoofpotje van peulvruchten met kruidenboter
Gewokte asperges met jonge prei en daslook
Jonge wortel uit de oven met honing en tijm
Krieltjes in de schil met rozemarijn en citroen
Conchiglie pasta met groene kruidensalsa
Truffelrisotto met witte wijn en citroenzeste
•
Dessertenbuffet ‘Gourmande’
Nagerechtenbuffet ‘Gourmande’
Bourbon vanille ijs met uitgebreid buffet aan toppings
Tiramisu met Griekse yoghurt, framboos en cassis
Mini dessertjes (rijstpap, pannacotta, crème brulée)
Structuren van Belgische chocolade met passievrucht
Salade van gemarineerd seizoensfruit met granaatappel
Crumble van rabarber met plattekaas en hazelnoot
Ijslam of ijstaart (in supplement op aanvraag)
Aanvulling van assortiment kazen en/of mignardises is mogelijk
maar enkel mits supplement en op aanvraag.

DRANKFORMULES
Receptie
Crémant André Hartman Brut
Fruitsappen
Plat/bruis water
Supplement Huischampagne Veuve Elisabeth brut € 7.00pp
Diner
Rode en witte huiswijn (Chateau De Rey – AOC Languedoc Roussillon)
Plat/ bruis water
Softdrinks
Pils
Koffie/thee buffet met huisbereide friandises

BUDGET
Food/drinks
Fingerfood
Receptie 4 hapjes
Receptie 6 hapjes
Menu Classic
Menu Gourmande
Menu Prestige
BBQ formule
Buffet Classic
Buffet Gourmande
Drankformule receptie 1 uur
Drankformule diner 2 uur
Koffie/thee buffet

€ 3.50
€ 7.95
€ 11.50
€ 43
€ 52
€ 62
€ 32
€ 46
€ 66
€ 8.50
€ 9.50
€ 2.50

Prijzen per persoon en vanaf 20 personen.
Prestaties
Service fee materialen + bediening eten 20-50 personen (3 uur)
Extra prestaties (buiten 3 uur) per uur per medewerker

€ 250
€ 30

Borden, bestek, glaswerk (enkel indien drankformule), transport (25 km
rond Mechelen) en verzekering zijn inbegrepen in offerte.
Indien u bijkomende materialen wenst te huren kan u hier steeds
vrijblijvend offerte voor vragen.
Al onze prijzen zijn exclusief BTW en volgens de prestaties opgenomen in
dit voorstel. Deze offerte is geldig tot 31 december 2020. Onder voorbehoud van eventuele prijsaanpassingen, druk en zetfouten.

Algemeen:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van interactie, met inbegrip maar
niet uitsluitend communicatie, offerte, bestelling en factuur, tussen de opdrachtgever en Repas
Catering en/of haar partners. Interactie tussen partijen impliceert uitdrukkelijk de aanvaarding door
de opdrachtgever van de algemene voorwaarden van Repas Catering. De opdrachtgever bindt zich
ertoe af te zien van eventuele bestaande eigen algemene voorwaarden.
Prijs, offerte en voorschot
Elke offerte van Repas Catering heeft een vervaldatum van 30 kalenderdagen. Vermelde bedragen
op offertes zijn steeds exclusief btw. Een offerte is voorwaardelijk bindend na ontvangst van een
door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende kopij van de offerte in kwestie, of na bevestiging
door de opdrachtgever voor akkoord per elektronische post. Een offerte is volledig bindend en
wordt beschouwd als een bestelbon na betaling van het reservatievoorschot, dit ten belope van
250 euro voor bedragen lager dan 1500 euro btw exclusief, of ten belope van 750 euro voor bedragen van meer dan 1500 euro btw exclusief. Definitieve bevestiging van het menu, dranken, receptiekeuze en/of supplementaire goederen en diensten gebeuren uiterlijk 21 kalenderdagen voor
datum van de activiteit. Op basis hiervan wordt een voorschotfactuur gemaakt ten belope van 50%
van het totale offertebedrag, verminderd met het reservatievoorschot. Betaling van deze
voorschotfactuur concludeert finaal de verbintenis tussen opdrachtgever en Repas Normal.
Wijzigingen
Wijzigingen op vraag van de opdrachtgever, afwijkend van de oorspronkelijke offerte met betrekking
tot menu, aantallen en/of diverse goederen en diensten worden onder voorbehoud verrekend op de
eindfactuur. Bevestiging van deze wijzigingen dient steeds schriftelijk te gebeuren, hetzij per
aangetekende orderwijziging ondertekend door de klant, hetzij per elektronische post, en dit steeds
in overleg met Repas Catering. Wijzigingen van toepassing op materialen en meubilair, meerbepaald
vermindering in aantallen of items is, onder voorbehoud, kosteloos tot tien kalenderdagen voor
aanvang van het event. Vanaf tien dagen voor het event geldt de volledige offerte. Wijzigingen in
aantallen, meerbepaald verlaging van het oorspronkelijk voorziene aantal gasten, met een maximum
van 10%, is kostenloos tot twee kalenderdagen voor datum van de activiteit. Bij afwijkingen van
meer dan 10% of afwijkingen later dan twee kalenderdagen voor datum van de activiteit, wordt
30% van het offertebedrag dat van toepassing is op de desbetreffende afwijking in rekening
gebracht op de slotfactuur. Individuele wijzigingen in het menu, bijvoorbeeld voor vegetariërs, allergieën, etc, dienen aangegeven te worden bij de definitieve bevestiging van het menu, 21 kalenderdagen voor datum van de activiteit. Alternatieve gerechten dewelke hiervoor worden aangeboden zullen steeds in dezelfde prijscategorie vallen, doch afhankelijk zijn van het marktaanbod van
dat moment.
Annulatie
Annulatie van een activiteit dient schriftelijk, hetzij per aangetekende zending, hetzij per elektronische post, overgemaakt worden aan Repas Catering. Bij ontvangst van een annulatie, zeven
kalenderdagen of langer voor datum van de desbetreffende activiteit wordt 50% van het totale
offertebedrag gefactureerd. Bij ontvangst van een annulatie, zes tot vier kalenderdagen voor datum
van een activiteit wordt 75% van het totale offertebedrag gefactureerd. Bij ontvangst van een
annulatie, drie kalenderdagen voor datum van de activiteit, wordt 100% van het totale offertebedrag gefactureerd.

Factuur en betaling.
Facturen van Repas Catering en/of haar partners zijn betaalbaar op zeven kalenderdagen, dit per
overschrijving op de op factuur vermelde desbetreffende rekeningnummer. Bij laattijdige of niet
betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
maandelijkse verwijlintrest verschuldigd van 2% op het totale factuurbedrag. Eveneens wordt van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire minimale schadevergoeding in
rekening gebracht van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 euro, dit onder
voorbehoud van eventuele aantoonbare hogere schade.
Bovendien eigenen Repas Catering en/of haar partners zich het recht toe van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling alle niet-vervallen schuldvorderingen opeisbaar te stellen. Repas
Catering en/of haar partners houden zich het recht voor om de uitvoering van verdere prestaties op
te schorten totaan de volledige betaling van het totaal van de openstaande sommen met inbegrip,
doch niet uitsluitend, van hoofdsom, intresten, rechtsplegingsvergoeding en schadevergoeding.
Klachten en bemerkingen
Eventuele klachten en bemerkingen rondom geleverde goederen en diensten door Repas Catering
en/of haar partners kunnen bij levering van de prestaties op de dag van de activiteit kenbaar
gemaakt worden aan Repas Catering en schriftelijk bevestigd worden dit ten laatste drie kalenderdagen na de activiteit in kwestie. Elke andere klacht of opmerking dewelke niet aan deze criteria
voldoet wordt niet aanvaard.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere
overeenkomsten die daaruit voortspruiten, vallen onder het Belgisch recht. Geschillen tussen
opdrachtgever en Repas Catering worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde Rechtbanken te
Mechelen.

