
 

 
Feestmenu’s  
Buiten onze openingsuren kan Villa Ooievaar uw privé-evenement verzorgen. We werken hiervoor met verschillende formules. De prijzen van de 

formules zijn steeds inclusief bediening tijdens de maaltijd en gebruik van de zaal tijdens de maaltijd.  

Er worden enkel dranken uit de bar geschonken op feestjes, daarvoor gelden de prijzen aan de kaart. 

CATEGORIE GERECHT PRIJS PER 

PERSOON 
OPMERKINGEN  

Apero 

 aperitiefknabbels € 3  

 3 koude + 3 warme hapjes € 9  

Menu’s 

soep + hoofdgerecht + 
dessert  

Soep + 2 opties te kiezen uit hoofdgerechten 
en desserten hieronder 

€ 32 
 
 

Minimum 25 pers. 

Voorgerecht + 
hoofdgerecht + dessert  

2 opties te kiezen uit voorgerechten, 
hoofdgerechten en desserten hieronder 

€ 37 Minimum 25 pers. 

Kindermenu Soep + 1 gerecht te kiezen uit kindergerechten  
hieronder + ijsje 

€ 22 Voor kinderen tot 12 jaar 

Buffetvorm 
Koud buffet Koude vis-, vlees- en vegetarische schotels € 23 Minimum 40 pers, 

tenzij gecombineerd met andere 
gerechten 



 

Dessertbuffet Desserten € 12 Minimum 60 pers, 
tenzij gecombineerd met andere 
gerechten 

Andere 
Walking diner 
 

Allerlei hapjes en tapas 
 

€ 22 Minimum 40 pers, 
tenzij gecombineerd met andere 
gerechten 

 

  



 

Keuzemogelijkheden menu’s 

We vragen uit elk menugedeelte 1 of 2 gerechten te kiezen die uw gezelschap zal eten. Daarnaast vragen we op voorhand een inschatting te 

maken van hoeveel personen voor welk gerecht zullen kiezen. Op die manieren kunnen we uw feest optimaal voorbereiden. 

Soep  

• Soep van de dag  

Voorgerechten  

• Gerookte zalm   

• Hammousse   

• Terrine van zalm    

• Visgratin    

• Salade maison  (kan vegetarisch)  

• Gerookte zalm   

Hoofdgerechten  

• Stoverij   

• Vol-au-vent   

• Kip- of kalkoenbrochette  

• Tikka masala  

• Gentse waterzooi   

• Poulet a l’estragon  

• Steak au poivre/bearnaise   

• Boeuf bourgignon  

• Curry met kalkoen  

• Waterzooi met vis  

• Bouillabaise  

• Zarzuela  

• Vegetarische pasta  

• Vegetarische ovenschotel  

 



 

 

Kinderen (tot 12 jaar)   

• Spaghetti bolognaise  

• Balletjes in tomatensaus   

• Worst/kip met appelmoes   

Desserts  

• Chocomousse  

• Pannacotta  

• Tiramisu  

• IJsje 


