
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

Why Eatmobiel? 

Wij zijn geen standaard foodtruck waarbij alles draait rond één product, denk maar aan de 

welgekende burgerkramen en frietmobielen. Ook zijn we geen doorgaans cateringdienst die 

niets visueel of origineel toevoegt aan jou feest.  

We willen de mensen een extra ervaring bieden met de gezelligheid van onze mobiele 

keuken die tal van extra’s voorziet en daarnaast jouw feest in goede banen leidt… de 

voordelen van een foodtruck en catering samengebracht in één concept! 

 

What to eggspect? 

Doorheen het ontwikkelingsproces is Eatmobiel geëvolueerd naar een totaalconcept 

Finnfleur voor feesten of evenementen, waarbij alles op maat van de klant kan aangepast 

worden.  

 

Maak uw wensen kenbaar aan ons team en wij realiseren samen met u het feest van uw 

dromen! 

Het zit hem in de details 

Een feest of evenement organiseren is niet simpel. Alles moet perfect voorbereid worden 

zodat uw gasten een aangenaam gevoel kunnen overhouden. Ook u wilt niet het hele feest 

of evenement met heleboel vragen of problemen overspoelt worden. 

Het zit hem soms in kleine dingen. 

Indien je uzelf liever een feest schenkt waar je u van dergelijke zorgen niets van hoeft aan te 

trekken dan bent u aan het juiste adres. 

Met onze ervaring op een grote verscheidenheid aan feesten en evenementen lossen wij de 

problemen op door simpelweg goed voorbereid te zijn en alle factoren stelselmatig te 

overlopen. De preventieadviseur van de feestjes zeg maar. 

 

 

 

 



 

 
Samen genieten van een receptie 

Geniet samen met uw genodigden van onze originele en frisse aperitief  vergezeld met de 

door u gekozen hapjes. Finnfleur is de specialist in het  maken van heerlijke versnaperingen 

die op een originele manier gepresenteerd worden en tot de gasten worden gebracht. 

 

Een walking dinner voor uw Gasten  

Een walking dinner biedt u een ruime en gevarieerde reeks aan hapjes, gerechtjes en 

desserts die op onze originele wijze tot bij uw gasten worden gebracht.  

De gasten staan of zitten waar ze willen en met wie ze willen, ideaal om met iedereen een 

babbeltje te slaan. 

 

Lekker tafelen met Plan B  

Gezellig tafelen met vrienden of familie in een hip en trendy kader. Na tal van hapjes 

serveert ons team met de glimlach jullie hoofdgerecht aan tafel. Onze losse maar 

professionele aanpak geeft de klant een gevoel van rust en plezier.  

 

Een creatief en luchtig concept 

Ben je op zoek naar een luchtig concept, plan je een dansfeest of fuif waar Eatmobiel tussen 

het feesten door de gasten voorziet van fingerfoods?   

Geen receptietafeltjes die vol staan met breekbare potjes of borden. 

Een creatief en luchtig concept 

Gewoon lekkere croques, pizzatjes, burgers etc. die rond worden gebracht door ons jong en 

enthousiast team. Wij kunnen u een aantrekkelijk voorstel doen. "Eenvoudig maar lekker" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Een verrassend dessertbuffet  

Ga mee met de trends en verras je gasten met een dessertbuffet aan huis of op locatie. Uw 

gasten worden verwent met een receptie en nadien een dessert buffet, maar omgekeerd 

kan natuurlijk ook!  

Dit kan op de babyborrel van uw kleine spruit maar evenzeer om het huwelijksmaal te 

eindigen op één van de mooiste dagen van uw leven.  

Onweerstaanbare presentatie  
Een dessertbuffet wordt gepresenteerd op door ons meegebrachte attributen. Kleurrijke 

cakes of taartjes, à la minute gebakken poffertjes of pannenkoekjes, vers aangesneden fruit, 

hoeve ijs met assortiment aan toppings en ga zo maar door.  

Wij proberen altijd aan uw wensen tegemoet te komen. Keer op keer is het onze motivatie 

om de klant boven zijn verwachtingen uit te stijgen. 

 

Foodtruck  

Indien u beslist uw verjaardagsfeest, babyborrel, personeelsfeest…  met Eatmobiel te 

organiseren kunnen wij met deze foodtruck op uw event aanwezig zijn. 

De foodtruck wordt vervoert met een aanhangwagen die makkelijk in uw tuin kan rijden 

om zo de foodtruck op de grond te zetten. Een extra troef!  Dit creëert een nog 

persoonlijkere sfeer tussen uw gasten en het Eatmobiel team. 

Vers en handmade 

De gasten zien ons live de hapjes, gerechtjes en desserts bereiden.  Het bewijs dat alles 

vers en handmade is! Hapje per hapje en gerechtje per gerechtje dresseren wij om zo met 

onze gekende planken alles naar de genodigden te brengen.  

Klopt, wij werken steeds met bediening. Dit is niet alleen aangenamer voor de gasten die 

niet hoeven aan te schuiven aan de foodtruck, maar ook voor ons. Zo kunnen wij 

stelselmatig en georganiseerd alles voorzien en de beste kwaliteit garanderen. 

Je hebt mensen die het graag verfijnt hebben en personen met het  motto “simpel en goed”. 

Voor beide hebben wij een oplossing klaar. De  Eatmobiel foodtruck kan doorgaan als 

een burger foodtruck, pasta foodtruck… 

 

 



 

 
Barbecue 
Perfect voor elke gelegenheid  
  
Geniet van de fijne momenten en de charme van een barbecue aan huis. Onze grillmaster 
bereidt heerlijke vis- en vleesgerechten op onze klassieke BBQ of Ofire bij u op locatie. 
Zowel in de zomer als in de winter is barbecuen een prima idee! 
 
Je kan je voorstellen dat de dames van een drogisterij minder eten dan de hongerige 
bouwvakkers en Indiase gasten hebben andere wensen dan Duitse gasten. 

Wij hanteren als vuistregel: 

• 250 gram vlees/vis/vegetarisch 
• 100 gram groenten 
• 200 gram bijgerechten zoals salades en brood 

 
Verras ons met uw idee 

Vindt u uw geliefde concept niet terug? Bent u fan van een ontbijtbuffet of een uitgebreide 

brunch.  

Wij proberen aan al uw wensen te voldoen! 

Finnfleur staat voor je klaar 

Wij kunnen alles voorzien voor elk concept. 

Hapjes, gerechtjes en drank tot zelf meubilair en decoratie, vraag ernaar. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Een babyborrel of doopfeest voor de kleinste onder 
ons  

Een babyborrel is het feestje waarop iedereen jullie kleine oogappel komt verwelkomen. 

Maak er een onvergetelijke dag van en laat alle zorgen over aan ons team.  

Hier kan geopteerd worden voor zowel receptie, walking dinner als fingerfood. Ook voor een 

uitgebreid dessertbuffet kan gezorgd worden. Ons team werkt op maat van de klant, 

daarom bezorgen wij u steeds een ontwerp volledig naar uw wensen. 

 

Een zorgeloos communiefeest of lentefeest  

Viert u de eerste, plechtige communie of lentefeest van uw zoon of dochter? Met veel plezier 

stippelen wij als traiteur samen met u de perfecte menu uit. Voor elk budget kunnen wij een 

aangepaste oplossing bieden binnen het concept die u voor ogen heeft. 

Gaande van een receptie met hapjes tot een walking dinner met verfijnde gerechtjes.  

Een feest aangepast aan uw voorkeuren 

Ook luisteren wij met veel plezier naar de voorkeuren van de communicant. Aangepaste 

hapjes en gerechtjes voor kinderen zijn perfect mogelijk! 

 

Een unieke ervaring voor uw verjaardagsfeest  

De hele familie of vriendengroep ontvangen vergt een hele  voorbereiding. Vier uw 

verjaardagsfeest zorgeloos met onze ervaren catering die lekkere en originele hapjes en 

gerechtjes tot bij u en uw  gasten brengt.  

Ons totaalconcept van zowel food, drank als meubilair zorgen voor een complete organisatie 

van uw feest. 

Voor jong en oud  
Zowel voor jong, iets jonger, als jongst zorgen wij voor de perfecte menu. 

Wij kunnen alles voorzien voor elk concept. 

 

 

 

 



 

 

Yes I do! 

Plan B is een krak in zijn vak, wij organiseren ons op iedere locatie die u voor ogen heeft: 

thuis in de tuin, weide, lokale feestzaal of een imposante trouwzaal… 

Plan B is méér dan een traiteur met bediening en gaat samen met u de uitdaging aan. 

Er kan geopteerd worden voor verschillende concepten in ieders budget.  Denk maar aan 

een zittend diner met voorafgaande receptie voor degene die het graag klassiek houden.  

Of een walking dinner met verschillende hapjes en gerechtjes in een lossere sfeer. Een 

indrukwekkende huwelijkstaart of een groot dessertbuffet. De mogelijkheden zijn eindeloos. 

Uw trouwfeest tot in de puntjes geregeld  
Voor bruidsfeesten zitten wij graag eens samen om alles tot in detail te bespreken. Op de 

mooiste dag van jullie leven bieden wij jullie graag een menu aan volledig op maat van jullie 

wensen. Wij zijn uw rechterhand tijdens het organiseren van uw huwelijksfeest! 

 

Ieder feest een beleving  

Er zijn tientallen redenen om een feest te geven. Indien uw feestreden niet in onze lijst te 

vinden is, geen erg. Wij passen ons aan elke  aangelegenheid aan. Contacteer ons voor 

een origineel en verzorgd feest met tal van lekkere hapjes en gerechtjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

De Klassieker 

Ovenverse kippenboutjes      € 1,50 st. 
Assortiment bladerdeeghapjes     € 1,50 st. 
Mini pizza        € 1,50 st.  
Bitterballetjes       € 1,50 st. 
Kaas -en garnaal balletjes      € 1,80 st. 
Mini croque       € 1,50 st. 
Lange loempiasticks       € 1,80 st.  
Scampi in krokant jasje      € 2,20 st. 
Tomaat mozzarella       € 1,50 st. 
Meloenbolletje met Italiaanse ham     € 1,80 st. 
Soepje (seizoen)      € 1,50 st. 

Amuse hapje  

Amuse van gerookte zalm      € 1,80 st. 
Amuse van tonijnmousse      € 1,80 st.  
Amuse van tomaat mozzarella    € 1,80 st. 
Amuse van beenhammousse      € 1,50 st. 
Carpaccioroosje geparfumeerd met truffelolie  € 1,80 st. 
Gerookte eendenborst honing mosterddressing  € 2,50 st. 
Gemarineerd kipspiesje frisse groentjesdressing   € 1,50 st. 
Peperkoekje met mango en eendenmousse   € 2,50 st. 
Fetakaas spek en crumble     € 1,50 st. 
Peperkoekje met foie gras      € 2,00 st. 
Buikspekje met pickles     € 1,80 st. 
Soesje met forelmousse      € 2,00 st.  
Koude oester       € 3,00 st. 
Zwarte woudham opgevuld met foie gras   € 2,50 st. 
Peperkoekje ricotta pompelmoes en eendenborst   € 2,50 st.  
Lepelhapje met maatjes (seizoen)    € 1,50 st. 
Lepelhapje met haring (seizoen)    € 1,50 st. 
 

suggestie 

Afgewerkt tappasplank      € 15,00 st. 

 



 

 

Foodtruck  

All-in formule: Pastabeker   € 19,00 p.p. excl. bediening en algemene voorwaarden 
                                             (Keuze uit 3 soorten) 

Carbonara 
 zacht romige kaas, geparfumeerd met sherry, rijkelijk gevuld met hesp en spekblokjes.  

Bolognaise 
tomatensaus met knapperige groentjes, aangevuld met gemengd gehakt. (varken/rund) 

4- Kazen 
 ligt gepeperd, heerlijk romig.  

Veggi 
 zacht getomateerd met knapperige groentjes 

 
Suggesties 

Scampi 
 Looksaus, diabolique, tomatenroomsaus (dagprijs) 

 
 
All-in formule: Huisbereide burgers        € 22,50 p.p. excl. bediening en algemene 
voorwaarden                                                            
            (Keuze uit 3 soorten) 

 
Hamburger deluxe 

 artisanaal broodje, meesterlijk afgekruid gehakt van de chef, verse groentjes, cheddar kaas en spek 
Kipburger deluxe 

artisanaal broodje, meesterlijk afgekruid kippengehakt in krokant korstje van de chef, verse groentjes 
 

Suggesties 
Zalm burger 

(dagprijs) 
artisanaal broodje, afgewerkte zalmburger, verse groentjes, huisbereide tartaar 

Veggi burger 
 artisanaal broodje, groente burger 

 
 
 All-in formule: Worst deluxe   € 20,00 p.p. excl. bediening en algemene 
voorwaarden 

 
Boerenworst 

 luxe broodje, worst, verse tuinkruiden, pamezaanschilfers, rucola en spek  
Kruidenworst 

 luxe broodje, worst, pickles  en gedroogde ajuintjes 
 

Supplement 

Algemene voorwaarden: Vraag bijlage   € 150,00  
Bediening: Min. 2 pers.                                           € 25,00 per h.  p.p. 



 

 
     
 
Paëlla  

Traditionele formule     € 27,00 p.p.  excl. bediening 

kip en zeevruchten 
Gemarineerde kip, rivierkreeften, mosselen, venusschelpen, calamares,  

paprika’s, knoflook, peterselie,  
kippenfond, kippenboutjes, saffraan, erwtjes en rijst 

 

Vlees formule       € 24,50 p.p. excl. bediening  

Voor de vleesliefhebbers 
Gemarineerde kip, merguez, spek, 

kippenboutjes, chorizo, kippenfond, 
paprika’s, knoflook, peterselie,  

saffraan, erwtjes, sperziebonen, ajuin, en rijst 
 

Deluxe formule      € 38,00 p.p. excl. bediening  

Het mag iets meer zijn 
Gemarineerde kip, chorizo, mosselen, venusschelpen, calamares,  

scampi’s, gambas, rivierkreeften, 
paprika’s, knoflook, peterselie,  

kippenfond, kippenboutjes, saffraan, erwtjes, sperziebonen en rijst 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Barbeque 

Straatfeest formule      € 18,00 p.p.   3 stuks p.p. excl. bediening  
Inhoud : Vlees      Saladebar zonder buffet 

Varkensbrochette, spek,    Bloemkool, komkommer. 
BBQ-worst, kip      Wortel, sla, boontjes, pastasalade. 
      Tomaat, aardappelsalade. 
 
Stokbrood, mayonaise, ketchup, cocktailsaus, BBQ-saus 

Familieformule      € 24,00 p.p.   5 stuks p.p. excl. bediening 
Inhoud : Vlees      Saladebar in buffetvorm 

Brochette, spek,     Bloemkool, komkommer, tomaat. 
BBQ-worst, hamburger,    Wortel, sla, boontjes, aardappelsalade. 
Ribbetjes, kip, kidsballetjes   Pastasalade, koolsla, krieltjes in de wok. 
 
Stokbrood, mayonaise, ketchup, cocktailsaus, BBQ-saus, looksaus 

Deluxeformule      € 28,00 p.p.   6 stuks p.p. excl. bediening 
Inhoud : Vlees      Saladebar in buffet vorm  

Varkenshaasje, chateau brian,    Bloemkool, komkommer, tomaat. 
BBQ-worst, hamburger,    Wortel, sla, boontjes, aardappelsalade. 
Ribbetjes, kip, spek           Koolsla, krieltjes in de wok, 3 soorten 
      pasta. 
Chipolata, rundsbrochette, kipbrochette        Bereiding tomaat/komkommer/rode 
      ajuin. 
   
 
Broodjes assortiment, mayonaise, ketchup, cocktailsaus, BBQ-saus, looksaus, 
pepermayonaise  

Suggesties 
Hapjes     Extra worden berekend op dagprijs   

Kippenboutjes   € 1,50 st. Kippenvleugeltjes  €… KG  Côte à l’os   € … KG 
Mini pensjes  € 1,50 st. Varkenskroon  €…KG  Lamskroon   €… KG 
Mini balletjes  € 1,50 st. Buikspek  €…KG  Melkbiggetje   €… KG  
Scampi    € 1,50 st.  Varkenshaasje   €… KG   Visbrochette   €… st.  
    Vispapillot  €… KG  Scampi brochette €… st.  
 
Gegrilde groentenbrochette  € 3,00 st. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Winter BBQ      € 32,00 p.p.   5 stuks p.p. excl. bediening 
Inhoud : Vlees      Saladebar in buffet vorm 

Lamskroon, Chateaubriand  Groentenbuffet, gegrilde groentjes  
Worst, huisbereide burger   Gebakken krieltjes in de wok, gratin 
Melkbiggetje, varkensspiering  Champignon saus, Provençaalse saus 
gemarineerde kipvleugeltjes      
 
Broodjesassortiment, mayonaise, ketchup, cocktailsaus, BBQ-saus                    
 

Supplement  

Bakker & materiaal  € 150,00 
Bediening buffet +/- 2 pers. € 25,00 per h.  p.p. 

 

Info 

Het inbegrepen materiaal bij alle formules: 
(Bij levering wordt dit niet meegeleverd) 
 
- BBQ    - Borden 
- Bainmarie  - Bestek 
- Buffet lepels  - Vuilzak   
- Houtskool  - Wok 
- Verlengkabels  - Buffet tafels 
-  Kommetjes  - Buffet doeken 
 
Het materiaal wordt steeds door onszelf gereinigd,  
zo bent u zeker dat u feestmateriaal krijgt dat niet alleen proper,  
maar ook hygiënisch is ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Receptie 

De aanzet voor een geslaagd feest.  

Wij laten jullie de keuze uit onze mooie arangementen.  

Formule 1    € 22   Uitgebreide receptie € 15 
 
* Cava Jaume Serra, Brut nature    * Afgewerkt tapasplankje  
* Appelsiensap       * Crackers met dip  
* Assortiment 3 koude en 3 warme hapjes (6 P.P.) 

Formule 2    € 25   Extra   € 3 
 
* Cava Pupitre, Brut       * Mocktail  
* Appelsiensap  
* Assortiment 3 koude en 3 warme hapjes (6 P.P.) 

Formule 3    € 30 
 
* Champagne A de Milly, Brut  
* Appelsiensap  
* Assortiment 3 koude en 3 warme hapjes (6 P.P.) 
Een buffet waters en frisdranken staat ter beschikking  

Volgens verbruik 

 
Aperitieven 
* Cava Jaume Serra, Brut nature € 19,50/fl. 

* Cava Pupitre, Brut   € 22,80/fl. 

* Champagne A de Milly, Brut  € 54,00/fl. 

* Sinaasappelsap    € 7,00/fl. 

 

 

 



 

 

 

Hapjes       Amuse 

Onze hapjes zijn creaties volgens het seizoen.  Verfijnde tongstrelers  
 

* Assortiment 4 hapjes (2k. – 2w.)  € 8   * Luxe amuse (per stuk) € 3 

* Assortiment 6 hapjes (3k. – 3w.)  € 12 

* Assortiment 8 hapjes (4k. – 4w.)  € 16 

 

Wijn         

Onze hapjes zijn creaties volgens het seizoen.  Verfijnde tongstrelers  
 

* Assortiment 4 hapjes (2k. – 2w.)  € 8   * Luxe amuse (per stuk) € 3 

* Assortiment 6 hapjes (3k. – 3w.)  € 12 

* Assortiment 8 hapjes (4k. – 4w.)  € 16 

 

Walking dinner 
 
We beginnen met de hapjes en schakelen vloeiend over naar het warme gedeelte.  

Uw gasten proeven van een mooi assortiment lekkere gerechtjes mooi gepresenteerd op 

kleine bordjes.  

 

Wij serveren 3 koude gerechten, 3 warme gerechten en 2 desserts per persoon. 

Jullie kunnen zelf de samenstelling van het dinner kiezen uit onderstaande keuze gerechten.  

 

Voor de bediening (van drank en eten) voorzien wij 1 garçon per 20 gasten.  

De prijs bedraagt hier voor € 25/uur per garçon. 

       ** opgegeven prijzen zijn excl. Btw  

 

 

 

 

 

 



 

 

Formule 1    € 28  ** Extra keuze gerechten sup. € 3,00
  
Koud 
 

* Aardappel met tonijn 

* Op Italiaanse wijze gerookte ham met Galia meloen 

* Carpaccio van runderhaas geparfumeerd met truffelolie en parmezaan krullen 

* Gravad lax  

* Traditionele Mozzarella, basilicum en tomaten 

* Garnalen salade (sup. Dagprijs) 

* Kipspiesje met frisse groetjes  

Warm 
 
* Mini Beef- en/of Kip burger     
* Mini pasta bolognaise/carbonara     
* Mini lasange  
* Artisanale kaas-/ garnaal kroketjes  
* Gebakken zalm in witte wijnsaus en bieslookpuree 
* Mediteraanse groetjes met vlees en couscous   
* Gewokte groentjes (vlees of vegan) 
* Kipreepjes in zacht currysausje en rijst 
* Visreepjes met huisbereide tartaar  
* Varkenshaas warme groentjes en aardappel 
* Pasta scampi fijn pittig gekruid 
* Vispannetje met een zachte chablis saus 
 
Dessert 
 
* Originele Tiramisu  
* Crème brûlée 
* Taartje van aardbeien (seizoen) 
* Fruit taartje  
* Huisgemaakte chocolademousse  
* Panacotta vanille en rood fruit 
  

 

 

 
 



 

 

Formule 2    € 34  ** Extra keuze gerechten sup. € 3,60
  
Koud  
 
* Eendenborst met fantasie van mango   
* Tartaar van verse zalm met zure room en bieslook  
* “Vitello tonato” Koud kalfsvlees geserveerd met een tonijnmayonaise en een fris slaatje 
* Vers geitenkaasje met appel en gerookt spek  
* Tartaartje van gerookte paling en jonagold  
* Op Italiaanse wijze gerookte ham met galia meloen  

Warm 
 
* Heilbot croqueje      
* Gebakken coquilles met wortelzalfje en puree     
* Kalfshaas op een bedje van seizoensgarnituur  
* Lamsvlees met risotto  
* Gegratineerde tongrolletjes met fijne groeten brunoise 
* Kabeljauw op bedje van preiroom  
* Scampi’s met lintpasta en tuinkruiden 
* Mossel fin champagne saus  
 
Dessert 
 
* Originele Tiramisu  
* Crème brûlée 
* Taartje van aardbeien (seizoen) 
* Trio van artisanale ijspralines 
* Huisgemaakte chocolademousse  
* Panacotta vanille en rood fruit 
* Ijssoufle grand marnier 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

Buffet      ** Exclusief bediening  
 
Formule 1    € 24,5    

 

*  Zalm-Bellevue    * Tomaat-garnaal  * Tonijnmousse met perzik 
* Gebakken varkensgebraad  * Gebakken rosbief * Gebakken kip   
* Hespenrolletjes met asperges 
 
* Diverse verse slaatjes  * Opgespoten eitjes * Aardappel-pastasalade 
* Mayonaise    * Tartaar  * Cocktailsaus 
* Assortiment broodjes  

Formule 2    € 32,00  

*  Zalm-Bellevue   * Gerookte zalm  * Tomaat-garnaal 
* Gerookte makreelfilet met peper * Tonijnmousse met perzik  
* Gebakken varkensgebraad  * Gebakken rosbief * Gebakken kip 
* Italiaanse ham met meloen 

* Diverse verse slaatjes  * Opgespoten eitjes * Aardappel-pastasalade 
* Mayonaise    * Tartaar  * Cocktailsaus 
* Assortiment broodjes 
 

Supplementen    ** Extra keuze gerecht supplement p.p. 

Maatjes (seizoen)          € 2,50 
Opgelegde haring         € 2,00 
Gerookt assortiment: gerookte zalm, heilbot, rivierpaling, makreel, forel, sprot  € 8,00 
Scampi           € 3,00 
Gamba’s          € 5,00 
1⁄2 Kreeft (+-300gr)                  “Dagprijs”  
Parmaham met meloen         € 2,20 
Kalkoengebraad         € 2,00 
Carpaccio          € 5,00 
Vitello tonato          € 3,00 

Vindt u uw geliefde formule niet terug? Bent u fan van een uitgebreid breugeliaans buffet 

of pasta buffet.  

Wij proberen in al uw wensen te voldoen! 

 



 

 

 

Dinner     ** Wij geloven dat de beste dingen in het leven aan tafel gebeuren 

 
* Een diner op basis van uw wensen!  
 
Natuurlijk hebben we niet allemaal dezelfde smaak. De ene persoon houdt meer van vis, de 
ander meer van vlees en weer een ander gaat voor groenten. Wij zorgen er graag voor dat 
het diner is aangepast aan uw wensen en voorkeuren. Wilt u een vegetarisch diner aan huis, 
dan is dit dus ook prima mogelijk. Het koken aan huis is beschikbaar voor diverse 
gezelschappen, van kleiner tot een aardige groep. Onze ervaren chef-kok neemt alle 
benodigde producten voor de maaltijden mee, dus u hoeft zelf geen boodschappen in huis te 
halen. Wij dragen zorg voor alles, zelfs voor de afwas. 

 
 
* Seated dinner vs. Buffet 
 
Het verschil tussen een seated dinner en buffet is namelijk dat je bij een seated dinner 
telkens jouw gerechten mooi op een bord gepresenteerd krijgt vanuit de keuken. Bij een 
buffet heb je een ruime tafel waar al de gerechten voor jou klaarliggen om door jou 
samengesteld te worden naar wens. Bij een buffet kan je ook zelf de grote van jouw porties 
kiezen. 

 

Op aanvraag bieden wij enkele suggestiemenu’s, maar wij gaan ook graag met u samen zitten 
om een geheel eigen menu of buffet samen te stellen. Ook een themamenu in de stijl van het 
feest zullen we met plezier voor u uitwerken. Daarbij kunnen wij u reeds heel wat inspiratie 
geven voor wat u op het menu wilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dinner 

De Klassiekers  

*  Chocomousse    +- 35cl.   € 3,00 st. 
* Tiramisu     +- 35cl.   € 3,50 st. 
* Mini gebak assortiment   ‘’5 soorten’’   € 3,00 st. 
* Vers gesneden fruitsla       € 5,00/ 100gr. 
* Rijstpap met verse vanillestokken  +- 35cl.   € 3,00 st. 
* Ijskubus (artisanaal vanilleijs)       € 2,30 st. 

Suggesties  

*Tiramisu roodfruit     +- 35cl.   € 3,80 st. 
*Tiramisu speculaas     +- 35cl.   € 3,50 st. 
*Pana cotta     +- 35cl.   € 2,50 st. 
*Crème brûlée met verse vanillestoken +- 35gr.   € 3,50 st. 
*Advocaat mousse     +- 20cl.   € 2,20 st. 

Luxedessert      ** Prijs op aanvraag 
 
* Luxe ijspralines 
* Soufflé grand marnier 
* Nougat Glacé 
* Mini luxe Bombe (6 smaken) 
* Mini dessert glaasjes assortiment  

Suggestie  

* Buffet   € 18,50 p.p. (klassiek)  ** 6 stuks p.p. excl. bediening  
*Inclusief: Koffie, verschillende theesoorten en snoepertjes  

*Bord       ** keuze in onderling overleg 
      +/- 4 stuks p.p. excl. bediening  

Extra  

* Flensjes  (showcooking)       € 3,50 st. 
* Brusselse wafel (showcooking)      € 3,50 st. 
* Snoepertjes  (assortiment)       € 3,50 st. 

 

 



 

 

Afspraken  

Suggesties:  

- Borden en bestek per gerecht. 
- Bruikleen/verhuis van klein materiaal € 150,00 
- Indien er groter materiaal gehuurd dient te worden (nl. oven, vuren, ..)  
   werken we hiervoor samen met Restorent.  
- Klaarzetten van feestzaal: (wordt voorzien door klant of traiteur) 
- Traiteur brengt de cava en witte wijn reeds gekoeld mee. (Wordt per fles gerekend) 
- Traiteur brengt frisdrank en bieren reeds gekoeld mee. 
- Personeel voor bediening € 25,00/garçon, er zijn steeds min. 2 garçons aanwezig.  

- Voor een verdere uitwerking van je feest; inkleding, verhuur tenten, planché vloeren, ... 
werken we heel graag samen met “DE WIJNS”  

Bijkomende kosten en afspraken:  

Elk concept is vrijblijvend aan te passen in onderling overleg en naar ieders budget.  

Het exacte aantal personen dient 14 dagen vooraf doorgegeven te worden. 
Bij akkoord van offerte, wordt een voorschot factuur doorgemaild van 40%. 
Van zodra deze betaald is, staat de datum gereserveerd. Een offerte blijft 14 dagen geldig. 

Voor offertes op lange termijn, hebben wij het recht om ten allen tijde de prijzen aan te 
passen. Elke dag zijn er prijsstijgingen ongeacht de besteldatum. Wij kunnen niet anders 
dan de prijs van de dag van levering toe te passen.  

Indien er nog bijkomende vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan zeker niet om ons te 
contacteren.  

 
Team Finnfleur   

 

 

 

 

 

 



 

 

Partners  

* Resto rent  
* DE WIJNS  
* Clement wines  
* Erik bellemans Groeten & Fruit  
* Quis Quater  
* mdh ORESTO PATNER 
* ISPC  
* Beeckman Spices  
* Limbourg Drinks  
* Pure passie  
* Van Snick  
* BVBA Kestemond  
 

 

 

 
 

 




