
 1 

  

        

   
Heirweg 172, 8800 Roeselare 

 
E-mail: info@katelijnenhof.be 

 

 
 

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

 
 
 
Bij deze all-in voorstellen voor het huwelijk is aperitief, wijnen, bieren, frisdranken aan tafel 
en het standaard drankforfait (alle bieren, frisdranken, wijnen) na de maaltijd inbegrepen.  
 
 
Indien u geen drankforfait na de maaltijd wenst wordt de prijs met € 18,20 verlaagd. 
 
 
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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Voorstel 1. 
 
Receptie met assortiment van 4 aperitiefglaasjes 
bv.: 
* Crunchy sushi 
* luzerne met gerookte zalm, eitjes van vliegende 
vis in wasabi 
* oester met champagnesaus 
* preischeuten met tijgergarnalen en mini 
tomaat 

Lauw slaatje met scampi's, kwartelei en gerookte zalm 
Wijnen, frisdranken en bieren inbegrepen. 

** 

Preisoepje met gevogeltereepjes 

** 

Varkensgebraad 

kroketjes champignonroomsaus 

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

Wijnen, frisdranken en bieren inbegrepen. 

** 

Dessertenbuffet met vers fruit, verschillende soorten sorbet, chocolademousse, roomijs, 

variatie van miserable, javanais, pasteis de nata, roomsoes, speculoostaart en koffie 

** 

Forfait na de maaltijd inbegrepen 

 
€ 98,60 pp. 

Onze ref: (rec E, desbufbas.) 
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Voorstel 2 

 
Receptie met tapenades, nootjes en chips 

 

Groenlandse heilbotfilet in kreeftenroomsaus en een rivierkreeftje 
Wijnen, frisdranken en bieren inbegrepen. 

** 

Eend met garnituur vrije keuze 
(aardappelbereiding, saus, 4 groenten) 

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

** 

Bruidstaart biscuit crème fraiche met coulis en koffie 

** 

 
Forfait na de maaltijd inbegrepen 

 
€ 87,40 

 

Onze ref: (rec A, biscuit.)
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Voorstel 3  

 
Zeer uitgebreide receptie met assortiment van 4 aperitiefglaasjes, een soepje en 2 warme 

hapjes 
Voorbeeld: 
* aperoglaasje parmaham met espuma 
van mango 
* ganache van foie gras met 
amandelbrood 
* verse oester 
* preischeuten met tijgergarnalen en 
mini tomaat 
* Soepje van boschampignons met 
gerookte paling 
* Warme dagvis met curry 
* aperoglaasje scampi 
 

 
 
 

Agnes Sorel-roomsoep met shiitakes 
 

** 
 

Varkenshaasjes garnituur naar keuze 
(aardappelbereiding, saus, 4 groenten) 

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

 
 

** 
 

Huwelijkstaart: biscuit crème fraiche met coulis 
 

** 
 

Forfait na de maaltijd inbegrepen 
 

€ 83,50 
Onze ref: (rec F, biscuit.) 



 5 

U kunt ook steeds “Late night snacks” toevoegen: 
 

Croque uit het vuistje   2,8 

Pizza Margherita   4,5 

Belegde broodjes (2 pp)   4,5 

Braadworst    3 
Scampi (3pp) Nantua met farfale en 
broccoli  4,5 

 


