
 

 

 

 

Afhaalfolder 
Eindejaar 2020 

 Lekker en gemakkelijk! 

 Geldig van 24 december 2020 tot en met 1 januari 2021 

 Afhalen in Vorselaar op eender welke dag in deze  periode van 10u tot 18u.  
Op 01 januari afhaal in voormiddag tot 11u. 

 Bestellen: 

• Via website www.vdpcatering.be  

• Via mail: kristoff@vdpcatering.be 

• Via GSM: 0493/97 86 68 (op 

weekdagen tussen 10u en 20u)  

 Bestellen voor 17 december 2020 

 
 
www.vdpcatering.be - kristoff@vdpcatering.be 
Maalderstraat 51 -  2290 Vorselaar - BE0687.463.942  
 

 

VDP Catering  

wenst u alvast  

smakelijke  

feestdagen! 

http://www.vdpcatering.be/
mailto:filip@vdpcatering.be
http://www.vdpcatering.be/
mailto:filip@vdpcatering.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Feestmenu 
Stel zelf je menu samen of bestel losse gerechten naar keuze 

 

Soepen 

Thuis op te warmen. Prijzen per portie per persoon. 

 

Tomatenroomsoepje met balletjes     € 3 

Soepje van butternut en gerookte paprika    € 4 

Thai green currysoepje met noedels (vegi)  € 4 

 

Voorgerechten 

Mooi individueel geserveerd op een bordje.  

 

Kreeftencocktail Royal     € 9 

Carpaccio van hert—garnituren   € 9 

Tomaat—burrata—mangochutney (vegi)  € 7 

 

Hoofdgerechten 

Een 20-tal minuten opwarmen in een voorverwarmde oven van 170 °C  

Kroketten afbakken in friteuse of in oven 

 

Zalm op vel gebakken—witte wijn/saffraansausje € 17 

Kalkoenrollade—graanmosterdsausje    € 16 

Falafel—harissa/groentensausje (vegi)  € 15 

 

INBEGREPEN BIJ HOOFDGERECHTEN 

 Wintergroenten (gestoofd witloof en boontjes met spek) 

 Puree, kroketten of gratinaardappelen naar keuze 



 

 

 

 

Desserts 

Mooi individueel geserveerd op een bordje 

 

Tiramisu—advocaat—speculoos   € 4 

Duo mousse van Calleboutchocolade   € 5 

 

 

 

 

 

Afhaaladres: 

Feestzaal Den Engel 

Mgr. Donchelei 2 

Vorselaar 

 

 



 

 

Koud buffet 
 

Mooi geserveerd op schotel 

Zalm Belle-vue 

 

Grijze garnaal—kerstomaat—kwartelei 

 

Gevulde eitjes—kreeftensalade—gebrande bieslook 

 

Kalkoenspiesje—tandoori—tzatziki 

 

Carpaccio van hert—garnituren 

 

Rosbief—traag gegaard—peperkorstje 

 

Inbegrepen bij koud buffet: 

 

 Uitgebreide groenteschotel 

 Aardappelsalade en pastasalade 

 Broodjes, boter, kruidenboter 

 Mayonaise, cocktailsaus, huisgemaakte tartaar 

 

€ 34 per persoon 
 

 



 

 

Funcooking 

 
Gourmet / Steengrill / Teppanyaki 

 

• Afgewerkte schotel vleesassortiment met: 

• Entrecote, gemarineerd kipspiesje, varkenshaasje, mini chipolata, mini merguez, 
kalkoenlapje 

• Groenteschotel met: 
 Uitgebreide groenteschotel 

 Aardappelsalade en pastasalade 
 Broodjes, boter en kruidenboter 

 Mayonaise, cocktailsaus en BBQ-saus  
 

Optie scampi of zalm + € 3 pp 

Optie groentjes om bij te bakken: gekruide kriel, paprikareepjes, champignons,  

trostomaatjes met basilicum: + € 3 pp 
 

 € 19 per persoon  

 
  
Fondue 
 

• Afgewerkte schotel vleesassortiment met: 
 Fondueballetjes, kipfilet, kalkoenfilet, varkenshaasje, steak, Ardeens vinkje 

• Groenteschotel met: 
 Uitgebreide groenteschotel 
 Aardappelsalade en pastasalade 

 Broodjes, boter en kruidenboter 
 Mayonaise, cocktailsaus en BBQ-saus 

     

 € 19 per persoon  



 

 

De perfecte locatie voor uw feest 

 
 

 

 

 
 

www.feestzaaldenengel.be 

 

Lekker uit eten of afhaal  
 

 

 

 

www.intensfoodbar.be 

 

Prettige feestdagen! 


