
Feestzalen & Traiteurservice
Molenhof Paasbuffet

8, 9 & 10 april
Zalm belle vue 

Tomaat garnaal 
Gegarneerde eitjes 

Perziken gevuld met tonijn 
Kippeboutjes “Hawaienne” 

Gebraad met vruchtensalade 
Rundsfilet

Waaier aan verse groenten

Aardappelsalade en pasta

Sausjes en Broodjes
*

Paasgebak€ 32,50

Gratis levering  
in de regio

Pasen
MOLENHOF feestservice

Molenstraat 24b 
2960 Brecht

Tel. 03/313.67.97

www.molenhofbrecht.be

feestzaal.molenhof@telenet.be

Vier Pasen  
bij u thuis of in 
onze feestzaal
Bestel telefonisch: 03/313.67.97

Paasmenu
8, 9 & 10 april

Trio van grijze garnaaltjes, gerookte zalm 
en mousse van forel

*

Tomatenroomsoep met balletjes
*

Parelhoenfilet “Veronique” 
Groente- en fruitgarnituur 

Kroketjes
of

Scampi’s “Diabolique” 
Wokgroentjes 

Linguine
*

Paasgebak€ 44,00
Menu wordt ovenklaar afgeleverd.



Molenhof “Feestservice”
Al meer dan 25 jaar staan wij garant voor 

een feest op UW maat! 
 

Wij beschikken over verschillende 
zalen gaande van 40 tot 350 personen, 

gelegen in een oase van groen en 
rust, ruime terrassen en bovendien 

parkeergelegenheid voor al uw gasten.

Wij staan steeds ter uwer beschikking 
voor huwelijksfeesten, communiefeesten, 

jubileums, verjaardagen, 
personeelsfeesten, recepties, koffietafels, 

barbecue’s, tuinfeesten, seminaries, 
modeshows, voordrachten, … en dit onder 
de vorm van menu’s, allerhande buffetten, 

hapjes, walking dinners… 
 

NIEUW!! Sinds kort zijn onze zalen 
uitgerust met AIRCO.

Onze traiteurservice verzorgt tevens al 
uw festiviteiten bij U thuis, op Uw bedrijf, 
in een andere (feest)zaal of eender welke 

locatie.

Voor alle informatie mag U ons steeds 
geheel vrijblijvend contacteren !

Broodjesbuffet

Wit & grof brood 
Assortiment broodjes & sandwiches 

Suiker- & Notenbrood 
Focaccia’s 

Rozijnenbrood 
Koffiekoekjes & Croissants 

Stokbrood
*

Warm buffet

Varkenshaasje “Archiduc” 
Vol au vent 

Tongfilets op “Normandische wijze” 
Scampi’s tagliatelli 

Groenteboeket 
Kroketjes & gebakken krieltjes

*

Dessertenbuffet

Rijstpap 
Chocolademousse 

Fruitbuffet 
Variatie aan bavarois, gebakjes & soesjes

Ontbijtbuffet

Kaas, Salami, Boerehesp,  
Paté, Ham 

Yoghurt 
Corn flakes 

Zoetigheden 
Spek met eieren 

Vleesbrood met kriekjes 
Zwarte pensjes & braadworstjes

*

Koud buffet

Zalm “belle-vue” 
Gerookte forelfilets 

Gevulde tomaatjes met garnalen 
Gegarneerde eitjes 
Perziken met tonijn 

Verse groentewaaier 
Sausjesvariatie

*

Soep

Tomatenroomsoep

Paasbrunch
Paasbrunch in onze feestzaal op zondag 9 april e.k. tussen 11u00 en 15u00

Wij ontvangen U alvast met een aperitief!

Volwassenen: €39,00  Kinderen: €19,50 (tussen 3 & 10 jaar) 
In deze prijs zijn een aperitief, fruitsappen, water en warme dranken inbegrepen. 

Wil je er ook bij zijn??? Reserveer alvast uw tafel op het nummer 03/313.67.97


