
 
 

 
 

Hier zijn we!    
Samen maken we er een heerlijk feest van 

 
Ontdek onze voorstellen of mix & mingle 

 Deze voorstellen zijn ter inspiratie, eigenlijk werken we het liefst op jouw maat.  
Mix & mingle of vraag naar hartelust, wij zijn er voor je! 

Alle ingrediënten zijn zoveel mogelijk seizoensgebonden, lokaal & biologisch  
 

Natuurlijk bewuste groeten, 
 

Pieter & Sylvie 
0486 44 18 67 

info@de-goede-zaak.be 

Aan het wachten  
op een c a t e r a a r  voor 

je l e n t e f e e s t  of 
c o m m u n i e ? 

Onze prijzen zijn exclusief 6% btw bij afhaling/levering   
of 21% btw & personeelsuren (€25/u) bij bediening 

Bestek & porselein kosten €1 pp. 

 



 

Feest! 
 

Hou je van totaalconcepten, een verhaal dat klopt van begin tot eind? 
Mag er voor deze speciale gelegenheid een biologisch vlezeke bij? 

 
Dan is dit menu beslist iets voor jou!  

€35/volwassene 
€15/kind +7 & €7/kindje -7 

 
 
 

Hapjes 
 

¹ huisgemarineerde olijven met gin (tafel) 
¹ seitannuggets met dipsausje (warm) 
¹ maïskoekje met rode bietenspread 
¹ glaasje geroosterde bloemkoolsoep met hazelnotenolie (warm) 

 
 
Warm buffet 
  

¹ rode ui in een deegjase (pakora) 
¹ rozemarijnaardappelen in de oven 
¹ geroosterde aubergine in soja-honingmarinade 
¹ albondigas (pittige spaanse gehaktbal in tomatensaus) of lamsgehaktballetjes met rozijntjes en/of seitannotenballetjes  

 
 

Koud buffet 
 

¹ marokkaanse zoete wortelsalade      
¹ tabouleh met knapperige seizoensgroenten en verse kruiden 
¹ rauwe spinaziesalade met radijs & huisgemaakte vinaigrette  

    
 

Dessert 
 

¹  brownie        
¹  limoncello tiramisu 
    

 
  



 

Feest: natuurlijk! 
 

Hou je het graag vleesvrij en helemaal seizoensgebonden? 
Wil je een buffet dat klopt van begin tot eind? 

 
Dan hou je zeker van dit klimaatneutrale menu!  

€30/volwassene 
€10/kind +7 & €5/kindje -7 

 
Hapjes 
 

¹ vegan préparé dipsaus met toast (tafel) 
¹ mini geitenkaas-ricottataartje met groene asperges (warm)  
¹ indische rode ui pakora met frisse dille dip (warm) 

 
 
Buffet 
 

¹ bulghur met verse kruiden 
¹ geroosterde balsamico-raapjes  
¹ licht gepekelde prei en spitskool 
¹ aubergine van de imam uit de oven 
¹ zoete worteltjes met sesam en sinaasappel 
¹ salade met kerstomaatjes, mozarella en snijsla 
¹ curry met seitansnippers, geroosterde bloemkool en kikkererwten  

 
 
Dessert (indien gewenst suikervrij) 
 

¹ new york cheesecake  
¹ crumble fruit-taart 

 
 
  
      



 

Festa Italiana 
 

Houden je kinderen van de Italiaanse keuken? 
Olijven, pasta en tiramisu is écht hun ding? 

 
Dan is dit Italiaans geïnspireerd menuutje hen op het lijf geschreven! 

€40/volwassene 
€20/kind +7 & €10/kindje -7 

 
 
Antipasti       

 
¹ mix van olijven, artisjokhart & provolone  
¹ bruschetta met zoetzure uiencompote 

      
 

Secondi: lasagnabuffet (kies 3 soorten) 
 

¹ auberginelasagne   
¹ pestolasagne met seizoensgroentes 
¹ lasagne seitanaise (veggie variant bolognaise) 
¹ lasagne met seitan, paprika & olijven 
¹ lasagne van courgette, ricotta, (zalm) & spinazie  

 
Contorni 
 

¹ gnoccisalade met salie & sjalotjes 
¹ panzanella (Italiaanse groentesalade met focaccia) 
¹ siciliaanse groentecaponata 

 
Dolce 
 

¹ tiramisu 

¹ italiaanse chocoladetaart 
 
 


