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Heirweg 172, 8800 Roeselare 

 
E-mail: info@katelijnenhof.be 

 

 
 

Onze specialiteit: elk privaat feest van 20 tot 120 personen. Recepties tot 220 personen. 

 
 
Onze menu’s starten vanaf € 51,10 pp. (1 aperitief pp, soep, hoofdgerecht, dessert en koffie. 
Wijnen, frisdranken, waters, bieren bij hoofdgerecht inbegrepen). 
 
Voor een uitgebreide menu (aperitief naar believen met 4 hapjes, soep, voorgerecht, 
hoofdgerecht, uitgebreid dessertbuffet, koffie, alle wijnen, bieren, waters en frisdranken) 
moet u op ongeveer € 75,00 pp. rekenen. 
 
Tussen deze prijzen kunt u zoveel combineren u als u wilt. Ook barbecue, koud buffet,  
kindermenu’s, recepties, enz… zijn mogelijk. 
 
In de hoofdschotel zijn naast vlees, vis of gevogelte ook saus, aardappelbereiding en 4 
warme groenten inbegrepen. U kiest alles zelf. Iedereen krijgt een verzorgd bord om te 
starten.  
Saus en aardappelbereiding worden bijgezet op tafel en vlees en groenten worden nog 2 x 
bijgeserveerd. 
 
Hier volgen enkele voorbeelden van menu’s maar er is veel meer keuze dan dit. 

 
Deze voorstellen kunnen zoveel gewijzigd worden als u zelf wilt. 
En u beslist zelf! 
 
Het aperitief in onderstaande voorbeelden is telkens naar believen. 
 
Kinderen kunnen de menu mee-eten of een aangepaste kindermenu bekomen. 
Exclusiviteit voor het volledige domein kan indien beide zalen vrij zijn en kost € 750. 
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Voorbeeld 1: 
volwassenen:  € 68,30 
JR 1/2 (6 t.e.m. 11) : € 34,15 
JR 1/3 (3 t.e.m. 5) : € 22,77 
JR (0 t.e.m. 2) : gratis 
 
 
Receptie met assortiment van 4 
aperitiefglaasjes 
Voorbeeld: 
* aperoglaasje parmaham met 

espuma van mango    
* luzerne met gerookte zalm, eitjes van vliegende vis in wasabi 
* Taboulé met gerookte forel     
* preischeuten met garnalen en mini tomaat 
 
 
 
 

Aspergeroomsoep met koornbloemblaadjes 
 

*** 
 

Duo van Groenlandse heilbot en scampi's met een snuifje saffraan 
 

*** 
 

Rosbief (Belgisch wit-blauw) met garnituur naar keuze 
(aardappelbereiding, saus, 4 groenten) 

U kiest en bepaalt alle garnituur zelf! Zie onze rekenmodules. 
Wijnen, frisdranken en bieren inbegrepen. 

 
*** 

Assortiment van 4 dessertjes met koffie  
 

Kies 4 stuks uit: 
 

 

Roomijs Witte chocolademousse 

Bruine chocolademousse Roomsoes met warme chocoladesaus 

Pasteis de nata Tiramisu 

Chocoladebavarois Javanais 

Miserable Gebak peer-caramel 

glaasje fruitsla met perensorbet mini fruittaartje 

Frambozenbavarois  
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Voorbeeld 2: 
volwassenen:  € 65,20 
JR 1/2 (6 t.e.m. 11) : € 32,60 
JR 1/3 (3 t.e.m. 5) : € 21,73 
JR (0 t.e.m. 2) : gratis 
Onze ref: recE 

 
 
 

 
Receptie met assortiment van 4 aperitiefglaasjes 
Voorbeeld: 
* aperoglaasje parmaham met espuma van mango 
* Breydelspek met mosterdroomsaus 
* aperoglaasje scampi 
* Preiroomsoep met broccoligarnituur en gebakken spekjes 
 

 
 

Duo van gerookte zalm en gepocheerde zalm 
 

*** 
Ardeens gebraad met garnituur vrije keuze 

(aardappelbereiding, saus, 4 groenten) 
U kiest en bepaalt alle garnituur zelf! Zie onze rekenmodules. 

 
Wijnen, frisdranken en bieren inbegrepen. 

 
*** 

 
Assortiment van 4 dessertjes met koffie  

 
 

Kies 4 stuks uit: 
 

 

Roomijs Witte chocolademousse 

Bruine chocolademousse Roomsoes met warme chocoladesaus 

Pasteis de nata Tiramisu 

Chocoladebavarois Javanais 

Miserable Gebak peer-caramel 

glaasje fruitsla met perensorbet mini fruittaartje 

frambozenbavarois  
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Voorbeeld 3: 
volwassenen:  € 55,10 
JR 1/2 (6 t.e.m. 11) : € 27,55 
JR 1/3 (3 t.e.m. 5) : € 18,37 
JR (0 t.e.m. 2) : gratis 
 
 
 
 
 
 
 

Receptie naar believen met  
3 tapenades en nootjes en chips 

 
*** 

Tomatenroomsoep 
 

*** 
 

Varkensgebraad met garnituur 
(aardappelbereiding, saus, 4 groenten) 

U kiest en bepaalt alle garnituur zelf! Zie onze rekenmodules. 
 

Wijnen, frisdranken en bieren inbegrepen. 
 

*** 
 

Assortiment van 4 dessertjes met koffie  
 

Kies 4 stuks uit: 
 

 

Roomijs Witte chocolademousse 

Bruine chocolademousse Roomsoes met warme chocoladesaus 

Pasteis de nata Tiramisu 

Chocoladebavarois Javanais 

Miserable Gebak peer-caramel 

glaasje fruitsla met perensorbet mini fruittaartje 

frambozenbavarois  

 
 

 


