
 

OONNTTBBIIJJTTSSEERRVVIICCEE  
 

Niets gaat boven een lekker en stevig ontbijt om de dag goed te starten.  
 
Aan Tafel staat synoniem voor ovenverse broodjes, beste garnituren, diversiteit, 
originaliteit. 
 
 Een eenvoudig of toch liever uitgebreid. Ontdek wat we jullie kunnen aanbieden: 

  
ZZEELLFF  SSAAMMEENN  TTEE  SSTTEELLLLEENN  FFOORRMMUULLEESS  
  

 Mini koekjes      0,90€/stuk 
 (croissant, chocolade, suisse) 

 
 Mini koekjes Luxe      1,00€/stuk 

 (appelflap, kers, hazelnoot met choco, fruitkoekjes, deense koekjes) 
  

 Normale koffiekoeken      1,30€/stuk 
 (croissant, chocolade, boter, boter met rozijnen) 

 

 Mini ontbijt broodjes      1,40€/stuk 
 (mini broodjes belegd met ontbijtgarnituren : bacon, omelet, kaas, hesp,…) 

 
Enkele suggesties om uw buffet uit te breiden : 

 Pannacotta met vers fruit  2,90€ 
 Mascarpone met frambozen couli en crumble  2,90€ 
 Platte kaas met honing en notenmengeling  2,70€ 
 Cookies  1,20€ 
 Yoghurt natuur  1,40€ 
 Yoghurt met vers fruit  2,80€ 
 Verse fruitsla  3,00€ 

 
Groepen vanaf 5 personen 

 Mini-donuts 3pp 2,10€ 
 Cake assortiment (natuur, appel, peer, amandel) 1,60€ 
 Mini-cake assortiment (natuur, appel, peer, amandel) 6st/pp

 2,60€ 
 Mini gebakjes 2 p/p 2,20€ 

  

 Spek met roerei  4,50€ 
  

 
 
 
 
 
 

KKAANNTT  EENN  KKLLAARREE  FFOORRMMUULLEESS  ((VVAANNAAFF  66  PPEERRSSOONNEENN))  



 
 

 Buffet  “Breakfast  standard”  (  4,60  €/pers) 
 2 mini ontbijtkoekjes / 2 mini vienoisseries 
2 mini ontbijtbroodjes / 2 petits pains garnis  
  

 Buffet  “Breakfast  royal”  (   7,90 €/pers) 
2 mini luxe ontbijtkoekjes / 2 mini viennoiseries de luxe 

 2 mini ontbijtbroodjes / 2 petits pains garnis 
 1 yoghurt met vers fruit / Yaourt au fruis frais 
  
 

 Buffet  “Breakfast  XL”  (9,50€/pers) 
1 standaard koffiekoek / 1 vienoisserie standard 
2 mini luxe ontbijtkoekjes / 2 mini viennoiseries de luxe 

 Assortiment onbelegde mini broodjes (3st/p) 
• Kaas en charcuterie plateau 
• confituurtjes en boter 

 
 

 
• Fruitsap 1000cc 5,50 
• Vers fruitsap per 2 liter 
• Spa 1500cc 

10,00 
3,00 

• Spa bruiswater 1500cc 
• Koffie in thermos 2 liter 

3,20 
18,00 



 
   

BBRRUUNNCCHH  
Mini-koffiekoekjes met chocolade, rozijntjes en croissants 

Suikerbrood met hoeveboter in driekhoekjes gesneden 
Roereitjes met Breydelspek en champignons 

Gekookte eitjes 
Frittata met gerookte zalm en spinazie 

Klein gebakken geitenkaasjes met Luikse siroop 
Mini croissants met beenham en Passendale 

Worstjes met witte boontjes 
Gegrilde tomaatjes 

Gerookte heilbot en forel 
Gerookte zalm 

Tomaat mozzarella 
Erwtensoepje met croutons 

Muffins 
Verse kleine pannenkoekjes en wafeltjes (zoet en hartig) 

Divers assortiment van brood 
Assortiment van fijne charcuteriewaren 

Assortiment van zoet (confituur, choco, stroop,…) 
en hartig beleg vlees, kaas 

Assortiment van groenten en salades 
Yoghurt 

Vers geperst groenten- en vruchtensap 
Koffie- en theebuffet (met verse thee) 

 
Vraag ons een aangepaste offerte ! 
 

MMAATTEERRIIAAAALL  NNOODDIIGG  ??  
 
Wij verhuren al het benodigd materiaal : bordjes, tassen, ondertassen, lepeltjes … maar 
ook tafels, stoelen, linnen, … 
 
  


