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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. 
 
Onderstaande formule aan € 33,00 (volwassene) is 
ideaal voor uw receptie of als basis voor uw party 
formule. 
0 t.e.m. 2 jaar : gratis 
3 t.e.m. 5 jaar : 1/3 van de prijs € 11,00 
6 t.e.m. 11 jaar : 1/2 van de prijs € 16,50 
 
U mag in totaal 9 hapjes vrij kiezen.  
Schuimwijn, alle frisdranken en alle bieren 3 uur 
inbegrepen. 
Voor de kinderen voorzien wij een buffetje met chips en 
sapjes. Maar ze mogen uiteraard ook meeproeven van de hapjes! 
 
Koude hapjes onze suggestie: 3 stuks 
 
 

* Crunchy sushi * luzerne met gerookte zalm, eitjes van 
vliegende vis in wasabi 

* ganache van foie gras met amandelbrood  * preischeuten met tijgergarnalen en mini 
tomaat 

* parmaham met meloenbolletjes * Mini bagel met zalm en kruidenkaas  

* parmaham met espuma van mango * Bord met 3 tapenades (tonijn / pesto 
spread rosso /zoete peper roomkaas)  

* Taboulé met gerookte forel * Bord op tafel met rauwe groenten en 
cocktailsaus (wortel, bloemkool, radijs) 

* Haringhapje met curry * Bord met olijven, kaasjes en salamietjes 

* verse oester * Mini bagel zalm en kruidenkaas 
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Onze suggestie: één soepje 
 

* Kreeftensoep * Aspergeroomsoep met 
koornbloemblaadjes 

* Pompoensoep (sept. okt. nov.) * Kervelroomsoep met gerookte eend 

* Preiroomsoep met broccoligarnituur en 
gebakken spekjes 

* Soepje van boschampignons met gerookte 
paling 

 
 
Warme hapjes onze suggestie: 3 stuks 
 

* kippenboutje * scampi nantua * Warme dagvis met curry 

* een gevuld toastcupje * mini hot-dog * garnaal in filo 

* mini croque * mini loempia  

*Breydelspek met 
mosterdroomsaus 

* oester met 
champagnesaus 

* gepaneerde garnalen 
“butterfly” 
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Desserthapjes onze suggestie: 2 stuks 
 

* mini dame blanche (1 bol in wijnglas) * 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  

 
De 2 desserthapjes mogen ook vervangen worden door een zakje friet. 
Of u kunt een zakje friet  extra nemen. € 2,00 
Bij de frietjes kan een frikandel bekomen worden: € 1,50 pp. 
Er kan ook een BBQ-worst gebakken worden met een broodje om de receptie af te sluiten. 
 
Grote schotel: 
Een ovenkoek met reuze Angus burger met of zonder friet 
Onderstaande warme gerechten met frietjes: 
Duo van Groenlandse heilbot en scampi's met een snuifje saffraan  of 
Bladerdeeggebakje gevuld met kip of Victoriabaarsfilet in preiroomsaus of 
Witte zalmfilet in gekruide roomsaus of in kreeftenroomsaus of 
Gepocheerde verse roze zalm met bieslooksaus of  
Groenlandse heilbotfilet in kreeftenroomsaus en een rivierkreeftje of 
Met zalm gevulde tongfilets in gekruide roomsaus of 
Duo van Groenlandse heilbot en St. Jacobsvruchten of 
Bladerdeeggebakje gevuld met kip en kalfszwezeriken of 
Rolletje van zalm en tong, noordzeegarnalen en een langoustine  
  
Voorgerechtje (groot hapje- zonder friet): 
 
Gek slaatje van de chef met grijze garnalen, gerookte zalm en foie gras      9,6 
Lauw slaatje met scampi's, kwartelei en gerookte zalm      8 
Zomers slaatje met gebakken kippereepjes + kalfszwezeriken      10,4 
Frivool slaatje van gerookte zalm, St Jacobsvruchten en gepocheerde zalm      10,4 
Zomers slaatje met gebakken kippereepjes      8 
Gepocheerde zalm op frivool slaatje met cocktailsaus      8 
Duo van gerookte zalm en gepocheerde zalm 
 
 
Voor een correcte prijsberekening kijkt u best op onze site. 
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U kunt de receptie langer laten duren aan € 6,00 per uur en per persoon.  
Voor de kinderen wordt korting voorzien voor alle supplementen. Vraag gerust meer info. 

 
Volgende dranken zijn inbegrepen gedurende 3 uur: 
 

Jupiler Coca-cola Spuitwater 

Plat water Limonade Coca-cola zero 

Fuze tea Fruitsap Jupiler 0,0% 

Koffie en thee Schweppes Hoegaarden 

Rodenbach Carlsberg Kriek 

Leffe blond 0,0% Omer en Leffe bruin Glas wijn 

Duvel Porto en Martini Schuimwijn van het huis 

 
Wat is er niet inbegrepen: Sterke dranken zoals Cognac, Whisky…  
Al de rest qua verbruik is inbegrepen. 
Voor het sluitingsuur, zie onze verkoopsvoorwaarden. 
 

Exclusiviteit voor het volledige domein kan indien beide zalen vrij zijn en kost € 750. 
 
U kunt ook “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 

 


