
 

OP SMAAK 
GEBRACHT 

CATERING 
VOORJAAR 2023 



CATERING 
FEESTEN 

Communie-, lente-, groei-, verjaardags-, …feest  
bij jou thuis? 

Op Smaak Gebracht heeft een uitgebreid aanbod aan originele formules  
om het jezelf makkelijk te maken  

en de genodigden een onvergetelijk feest te bezorgen.  

 
Kies jij voor 

Het verrassende “around the world buffet”  
met een waaier aan koude & warme  

wereldse gerechten?  

Of kies je liever zelf à la carte  
jouw voor- & hoofgerecht(en)?  

Ook dat kan!  

 
Maak het feest sowieso helemaal compleet  

met de elegante & verfijnde receptiehapjes.  

 
En sluit af in stijl met een  
luxe dessertenbuffet!  

 
Ontdek verder wat Op Smaak Gebracht  

allemaal in petto heeft…  
 



 

RECEPTIE- 
HAPJES



I. RECEPTIEHAPJES 

De verfijnde en mooi afgewerkte receptiehapjes  
worden geserveerd op stijlvolle wegwerp bordjes & kommetjes. 

Kies zelf het aantal en selecteer  
jouw favoriete hapjes uit onderstaand aanbod. 

 
Er is optioneel ook een aanbod met wachtbordjes.  

Deze kunnen vlak voor aanvang van het event op tafel worden gezet, zodat 
de genodigden bij aankomst onmiddellijk kunnen starten met genieten.  

 
MINIMAAL 15 PERSONEN 

Wachtbordjes:  

Nacho plank  
met pulled chicken, cheddar kaas, guacamole, koriander & zure room  

(3 euro pp) 
 

Hummus & rillette plank  
met 3 soorten hummus, 2 soorten rillette, flatbread, toastjes & dipgroentjes  

(3 euro pp) 
 

Tapasplank  
assortiment fijne Spaanse vleeswaren, kazen, olijven & tapas 

(3,5 euro pp) 
 

Receptiehapjes koud: 

Hammousse  
truffelburrata - gepofte kerstomaat - krokantje van Italiaanse ham -  

basilicumpesto  
(4 euro pp)  

 



Tartaar rund  
ansjovis - tuinkers - gepofte quinoa - verse kruiden -  

basilicumolie - dragonmayonaise - 
(4 euro pp) 

 
Tartaar zeebaars  

wakame - verse kruiden - eetbare bloemen - 
bieslookolie - wasabi mayonaise - sesamzaadjes 

(5 euro pp) 

Mini poké bowl  
mango - edamame - radijs - mais - avocado - nachos - sriracha mayonaise 

zalm (4 euro pp) OF scampi (4euro pp) OF kip (3 euro pp) 

Receptiehapjes Warm:  

Duo van warm bladerdeeghapje  
1) lorraine spek/ui 
2) gruyère kaas 

(2 stuks pp) (4 euro pp) 

Patatas bravas  
aïoli - pikante tomatensaus  

(2,5 euro pp) 
 



 
BUFFET  
AROUND 

THE WORLD



BUFFET  
“TRAVEL AROUND THE WORLD” 

Prachtig buffet met een aanbod van  
koude & warme wereldse gerechten.  

De gerechten worden geserveerd op kleurrijke 
schalen & borden. De warme gerechten moeten thuis nog worden 

opgewarmd of afgebakken in de oven.  
Er worden professionele warmhoudbakken meegeleverd om de gerechten na 

het opwarmen in warm te houden.  

MINIMAAL 25 PERSONEN 
35 EURO PP 

Koud:  
 

New York: beef pastrami 
Gepekeld en gerookt rundsvlees - mosterd -  
sweet pickle relish -  truffelmayonaise (vlees)  

 
 

Mexico: gepofte gevulde zoete aardappel  
Gepofte zoete aardappel - rucola - krokante ham -  

pompoenpitjes - goji bes - lente-ui - parmezaan (vlees) 
 

Italië: vitello tonato 
Kalfsvlees - homemade tonato saus - pijnboompitjes -  
rucola - kapperappel - truffelmayonaise (vlees) (vis) 

Frankrijk: vichyssoise 
Witte asperges - gerookte forel - aardappel - prei -  
kervel - salsa verde ansjovis - knoflooktoast (vis) 

 
Vietnam: lenterolletjes met gerookte zalm  

Gerookte zalm - daikon - avocado - komkommer - sesamzaadjes - 
pindanoten - pindadipsaus & oosterse dipsaus (vis) 



Midden-Oosten: halloumi-bulgur salade 
Bulgur - halloumi (grillkaas) - gegrilde groenten -  

granaatappel - lente-ui - munt - koriander - pistachenoten (vegetarisch) 
 

Griekenland: Griekse pastasalade 
 Griekse pasta - komkommer - gepekelde rode ui -  

zwarte olijven - kappertjes - feta - peterselie - tzatziki (vegetarisch) 

Assortiment brood met boter & olijfolie 

Warm:  

India: kip tikka massala 
Kippedij - homemade tikka massala saus - puntpaprika - spinazie -  

tomaat - rijst - koriander - yoghurt - naanbrood (vlees) 

België: stoverij varkenswangen 
Varkenswangen - puree - krokante side salad (vlees) 

 

Italië: melanzane parmigiana 
Ovenschotel gegrilde aubergine - courgette - mozzarella - parmezaan - 

tomatensaus - basilicum (vegetarisch) 



 

A LA  
CARTE



VOORGERECHTEN  

in buffetvorm:  
alle 5 gerechten 

MINIMAAL 25 PERSONEN 
15 EURO PP 

Lenterolletjes met gerookte zalm: 3 stuks  
Gerookte zalm - daikon - avocado - komkommer - sesamzaadjes - 

pindanoten - pindadipsaus & oosterse dipsaus (vis) 

Vitello tonato  
Kalfsvlees - homemade tonato saus - pijnboompitjes -  
rucola - kapperappel - truffelmayonaise (vlees) (vis) 

 

Vichyssoise 
Witte asperges - gerookte forel - aardappel - prei -  
kervel - salsa verde ansjovis - knoflooktoast (vis) 

Rundscarpaccio 
Rundscarpaccio - zongedroogde tomaat - parmezaan - pijnboompitjes - 

rucola -  truffelmayonaise (vlees) 

Burrata - tomatensalade 
Burrata - tomaat in zijn verschillende vormen (tartaar / chutney /  
carpaccio / gepoft) - basilicum citrus olie - cress (vegetarisch) 

 



HOOFDGERECHTEN  

- in buffetvorm:  
3 gerechten te kiezen uit onderstaande 

MINIMAAL 25 PERSONEN 
20 EURO PP 

 
- als individueel gerecht:  

1 gerecht per persoon 
1 VERSCHILLEND GERECHT PER 8 PERSONEN 

 
 

Melanzane parmigiana 
Ovenschotel gegrilde aubergine - courgette - mozzarella - parmezaan - 

tomatensaus - basilicum - krokante side salad (vegetarisch)  
(17 euro pp - per 8 personen) 

 

Thaise curry scampi OF kip 
Thaise rode curry met scampi’s, Oosterse groentjes & rijst (vis) 

(scampi: 22 euro pp - kip: 17 euro pp - per 8 personen) 

Kalfsblanket 
Kalfsvlees - gehakt balletjes - gebakken champignons -  

aardappelen - wortel - zilveruitjes -  (vlees) 
(20 euro pp - per 8 personen) 

Kip tikka massala 
Kipdij - homemade tikka massala saus - puntpaprika - spinazie -  

tomaat - rijst - koriander - yoghurt - naanbrood (vlees) 
(17 euro pp - per 8 personen) 

Stoverij varkenswangen 
Varkenswangen - puree - krokante side salad (vlees) 

(22 euro pp - per 8 personen) 



TACO BAR 

Ga voor een unieke taco ervaring met de taco bar.  
Alle ingrediënten worden kant & klaar geleverd en op tafel uitgestald.  

Warmhoudbakken worden geleverd om het vlees voor de taco’s in warm te 
houden. De ingrediënten worden geleverd in mooie schalen & kommetjes.  

Een tepan yaki plaat wordt meegeleverd.  
 

De zachte tortilla’s kunnen à la minute  
op de teppan yaki plaat kort worden gebakken.  

De aanwezigen kiezen ter plaatse hun vlees, toppings, sausjes en stellen zo 
zelf hun taco’s samen.  

3 taco’s per persoon. 
 

De tepan yaki, warmhoudbakken & servies dienen binnen 5 dagen na het 
event teruggebracht te worden. 

in buffetvorm:  
MINIMAAL 20 PERSONEN 

22,5 EURO PP 

Voor het opzetten van het buffet,  
alsook de huur van de materiaal wordt een  
vaste opstartkost van 50 euro aangerekend  

(eenmalig, onafhankelijk van het aantal personen) 

 
Wil je bediening ter plaatse aan de taco bar? 

Bediening = 40 euro per uur per medewerker.   
Er worden 2 medewerker voorzien voor 25 personen.  

Voor grotere groepen: per 15  personen = 1 extra medewerker. 
 
 

Transport: 0,417 € / km per medewerker 



BUFFET  

BASIS  

Pulled pork  
Pulled chicken  
Beef barbacoa 

Gekruid rundergehakt Mexicaans 
Optioneel: vegan kipreepjes (veggie) 

TOPPINGS  

Avocado  
Jalapeno peppers 

Kerstomaat 
Guacamole  

Geraspte cheddar 
Zoete aardappel 

Lente-ui  
Tomatensalsa  

Koriander  
Mango  

Gekarameliseerde ui 
Mais  

Paprika  
Gedroogde uitjes  

Ijsbergsla  
Limoen partjes 

SAUSJES  

Cheddar sauce  
Sour cream  

Tropical mango relish  
Sweet pickled relish  

Jalapeno pepper relish 



 

BROODJES- 
PLANK



BROODJESPLANK 

Assortiment broodjes wordt geserveerd  
op mooie houten planken. 

 
De houten planken dienen binnen de week na het event  

teruggebracht te worden.  
 

MINIMAAL 15 PERSONEN 
10 EURO PP 

 
Bagel gerookte zalm - roomkaas - dille - avocado  

Bagel pulled chicken - koolsla - geroosterde uitjes - BBQ saus  

Bagel Italiaanse ham - roomkaas - rucola - parmezaan - zongedroogde 
tomaat  

Mini pistolet préparé - eitje - tuinkers - mayonaise 

Mini pistolet krabsla - eitje - komkommer - salade 

Mini broodje kaas - ham - salade - mayonaise  

Mini broodje brie - walnoten - rucola - honing  

Wrap rolletjes kip kebab - paprika - lente-ui - wortel - spinazie  

OPTIONEEL ALS EXTRA:  

Mini koude pastasalade  
Penne - chorizo - mozzarella — olijf - paprika - peterselie  

4 euro pp  

Krokante side salad  
Salademengeling - komkommer - kerstomaat - goji bes - pompoenpitjes - crumble 

3 euro pp  
 

(Salade  wordt geserveerd in wegwerp kommetjes - 1 pp - en voorzien van een 
lepeltje, zodat de aanwezigen dit zo kunnen eten en er geen borden of bestek 

moeten worden voorzien)  



 

KIDS



KIDS 

Menu kinderen:  
hapjes + voorgerecht + hoofdgerecht + dessert (buffet)  

= 25 euro per kind 
Keuze uit onderstaande gerechten.  

Graag 1 keuze hoofdgerecht per groep 

Hapjes:  

Mini worstenbroodjes  

Tomaat-mozzarella-saté  

Ham-meloen-saté 

Voorgerecht:  

Tomatensoep met balletjes 
 

OF  
 

Duo kaas-/garnaalkroket  
(of 2 x kaas of 2 x garnaal) 

Hoofdgerecht:  

1 gerecht te kiezen uit onderstaande selectie: 

Vol-au-vent - puree 
 

OF 

Lasagne 

OF 

Balletjes in tomatensaus - puree 



 

DESSERT 
BUFFET



DESSERTENBUFFET  

Uitgebreid buffet met een ruim assortiment aan dessertjes.  
De individuele desserts zijn mini-dessertjes, de taarten worden in kleine 
stukjes gesneden, zodat de aanwezigen meerdere dessertjes kunnen 

proeven.  

MINIMAAL 25 PERSONEN 
15 EURO PP - 10 EURO PER KIND 

 

Mini pastel de nata  

Mini boule de berlins 

Mini donuts  

Mini macarons  

Mini lemon cake 

Chocolademousse 

Tiramisu taart  

Chocolademousse gebakjes 
 
 

OPTIONEEL ALS EXTRA:  

Assortiment kinderijsjes (in potje met dierenvormen) (+ 3,5 euro per kind) 

 

Vers fruit (+ 3 euro pp)  
 
 

IJSLAM (+ 55 euro) 



 

PRAKTISCH



PRAKTISCH 

Er is geen bediening voorzien in deze formules 

Servies: 

Het gebruik van de schalen voor het buffet is inbegrepen in de prijs.  
Afwas van dit servies is inbegrepen in de prijs.  

Optioneel kunnen ook borden, bestek & glazen gehuurd worden via Op 
Smaak Gebracht.  

Indien gewenst kan hiervoor een prijsofferte worden bezorgd.  

Bestellen:  

Van zodra het contract ondertekend is, wordt de datum definitief 
vrijgehouden. Ondertekenen van het contract dient minimaal 3 weken voor 

aanvang van het event te gebeuren. 

Voorwaarden:  

1. De goedkeuring van deze offerte is bindend.  

2. Het definitief aantal personen dient 10 werkdagen voor de datum van 
het event schriftelijk te worden meegedeeld. Dit aantal personen zal ook 
minimaal aangerekend worden.  

3. Betalingsvoorwaarden: 50% van het bedrag 5 werkdagen vooraf, de 
rest van het bedrag te betalen binnen de 3 werkdagen na het event.  

4. Uiterste datum voor wijzigingen is 2 werkdagen voor de datum van het 
evenement.  
Wijzigingen moeten schriftelijk worden meegedeeld en worden 
goedgekeurd door Op Smaak Gebracht.  

5. De uiterste annuleringsdatum is 14 werkdagen voor de datum van het 
evenement. Bij annulering na opgegeven periode kan er 50% van het 
totale bedrag aangerekend worden.  



info@opsmaakgebracht.be 
 

0474 76 1029 
 

Julie 


