Cafetaria Kiboe Torhout
www.kiboe.be
Ieperse Heerweg 5 - 8820 Torhout
0477 77 15 40
cafetaria.kinderboerderij@kiboe.be

Kies voor cafetaria Kiboe als cateraar
voor uw feestje of bijeenkomst op de kinderboerderij.

Standaardformules receptiehapjes in zelfbediening
Klassieke receptie: vanaf 10 personen aan EUR 2,50 per persoon
borrelnootjes, chips, kaas en salami

Zuiderse tapasreceptie: vanaf 10 personen aan EUR 6,00 per persoon
olijven, chorizo, manchego, kerstomaten, wraps met kruidenkaas en serranoham,
gemarineerde ansjovis, mozzarella met pesto

Broodjesreceptie: vanaf 10 personen aan EUR 6,00 per persoon
5 mini-broodjes per persoon
Keuze uit kaas - ham - smos - roomkaas - américain - huisbereide vissalade huisbereide eiersalade - Italiano (pesto/mozzarella/zongedroogde tomaatjes)

Alle broodjes zijn rijkelijk gegarneerd met verse rauwkost paasend bij het beleg.
Gelieve uw keuze minimum één week vooraf door te geven.

Receptietafels met hoes: EUR 15,00 per tafel
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Standaardformules maaltijden en buffetten
Kaasplank d'Oude Smelterij: vanaf 10 personen aan EUR 14,50 per persoon
assortiment van kazen en broodsoorten, afgewerkt met fruit en noten
met Torhoutse Wijnendalekaas!

Broodplank d'Oude Smelterij: vanaf 5 personen aan EUR 10,50 per persoon
assortiment van rauwkost, kazen en streekgebonden beleg met boerenbrood
Voor kinderen tot 10 jaar: EUR 7,50 per persoon

Koud buffet: vanaf 15 personen aan EUR 12,00 per persoon
assortiment groenten en rauwkost, makreelsalade, Russisch ei, tomaat-mozarella, boerenpaté,
kippenboutjes, asperges in gekookte ham, meloen met Italiaanse ham
supplement vis (gerookte zalm en forel, scampi, salade niçoise, tomaat monegascue): + EUR 6,50 pp
supplement vlees (rosbief, varkensgebraad, kalkoengebraad, beenham): + EUR 5,50 pp

inclusief brood, aardappelsalade, boter en sausjes

Dessertbuffet: vanaf 15 personen aan EUR 13,50 per persoon
twee soorten chocomousse, twee soorten bavarois, tiramisu, vanillecake,
fruitsalade, mini-soesjes en -éclairs.
optie chocoladefontein met snoepbrochetten en koekjes: +EUR 4,00 per persoon
Bovenstaande tarieven betreffen catering in zelfbediening bij het huren
van een ruimte op de kinderboerderij.
Afhankelijk van de datum van uw reservatie en grootte van de groep zijn ook warme maaltijden mogelijk.
Vraag ook naar onze mogelijkheid om bediening te voorzien.
Borden, servies en een gedekte tafel zijn inbegrepen in de prijs.

Dreef Ter Panne 14 - Bedrijvenzone Z16 - 8000 Brugge
050 34 33 99 - info@footstep.be - BE 0407.201.149

2/2

