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Kerst 2022 



Bestelformulier 
 

Maak uw keuze uit onze gerechten / buffetten en bestel met onderstaand  

formulier.    Vergeet niet duidelijk het aantal personen te vermelden !!! 

Bestel voor kerst 2022 (24/12 - 25/12 - 26/12) ten laatste op zondag 18 

december 2022 !!! 

 

   Gelieve de gewenste afhaaldatum te vermelden : 

 

Bestelling voor : 

Naam :  ......................................................................................................  

Adres :  .......................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Telefoonnummer :  ...................................................................................  

Email :  .......................................................................................................  

 

Uw bestelling zal door ons met een bestelbon bevestigd worden.  

Uw bestelling is pas definitief na betaling van een voorschot 

van 50% van de totale som.  De resterende som wordt bij  

afhaling cash / bancontact betaald.  De waarborg moet CASH 

betaald worden (zie algemene voorwaarden) !!! 

Zaterdag 24 / 12 / 2022 Afhalen tussen 12hr en 14hr  

Zondag 25 / 12 / 2022 Afhalen tussen 11hr en 12hr  

Maandag 26 / 12 / 2022 Afhalen tussen 11hr en 12hr  



Aperitiefhapjes 

Mosselen met spekjes, Sumakvinaigrette, 2,50 euro / st 

Knolseldercrème 

Aardappel, Kwarteleitje, Grijze garnaal, 2,50 euro / st 

Crème van Oud Brugge 

Scampi, Pittige mangochutney, Koriander 2,50 euro / st 

Mousse van forel, Brunoise van Rode biet 2,50 euro / st 

Gerookte eendeborst, Mango, Rucola, 2,50 euro / st 

Balsamicocrème 

Vitello Tonnato 2,50 euro / st 

Aziatische Garnalencocktail 2,50 euro / st 

Haring, Zure Room, Groene Appel, Bieslook 2,50 euro / st 

 

 

Debbilicious wenst u prettige feesten !!! 

 

 



Tapasplanken van het huis 

Tapasplank met diverse kazen, salami, prosciutto, tapas,  

tapenades, dipkoekjes,…  

Plankje klein (+/- 2 - 3 personen) 20,00 euro / plank  

Plankje medium (+/- 4 personen) 35,00 euro / plank 

Plankje groot (+/- 8 personen) 65,00 euro / plank  

 

 

 

 

 

 

 

Soepen 

Tomatenroomsoep 2,50 euro / pers 

Crème van Asperges / zalmsnippers 5,00 euro / pers 

Butternutcrème met Grijze garnaal 5,00 euro / pers 

 

 



Voorgerechten 

Carpaccio van rund, Parmezaanse kaas, 11,00 euro / pers 

rucola, zongedroogde tomaat 

Tartaar van zalm, Avocadocrème, Granny 13,50 euro / pers 

Smith, Granaatappel 

Garnaalkroketten (2st), Gemengd Slaatje 9,50 euro / pers 

Kaaskroketten (2st), Gemengd Slaatje 7,50 euro / pers 

Gebakken zalm, Witte Wijnsaus,  13,50 euro / pers 

Fijne groentenbrunoise 

Scampi van het huis 11,00 euro / pers 

Pladijs in prosciutto, Hoegaardensausje, 15,00 euro / pers 

Fijne groentenbrunoise 

Risotto, Boschampignons, Breydelspek 13,00 euro / pers 

 

Hoofdgerechten 

Kalkoengebraad, Champignonroom,  14,75 euro / pers 

Seizoensgroenten, Verse kroketjes 

Parelhoenfilet, Beukenzwammensausje, 18,50 euro / pers 

Wintergarnituur, Verse kroketjes 

Pladijs in prosciutto, Hoegaardensaus, 21,50 euro / pers 

Fijne groenten, Verse kroketjes 

Ovenschotel met Kabeljauw, Zalm en 21,50 euro / pers 

Scampi, Fijne groentjes, Roomsaus,  

Verse kroketjes 

 



Stoofpotje van wild (everzwijn en hert), 20,00 euro / pers 

Wintergarnituur, Verse kroketjes 

Hertenkalf, Banyulssaus, Wintergarnituur, 23,50 euro / pers 

Verse kroketjes 

Lamskroon, Portosaus, Mosterdsaus, 25,00 euro / pers 

Wintergarnituur, Verse kroketjes 

 

Koud Buffet (min. 6 personen) 

Vleesbuffet : Prosciutto met meloen, ham met asperges, tomaatje 

met vleessalade en fijne Italiaanse charcuterie.  Aangevuld met 

koude groentjes, aangepaste sausjes en FRIETJES 

 17,00 euro / pers 

Visbuffet : Tomaat-Garnaal, Gerookte zalm en heilbot, zalm  

Belle Vue, Perzik met tonijn, tongrolletjes en scampi.   

Aangevuld met koude groentjes, aangepaste sausjes  

en FRIETJES 

 22,00 euro / pers 

Vlees– en visbuffet : Mix van het vlees– en visbuffet. Aangevuld 

met koude groentjes, aangepaste sausjes en FRIETJES 

 25,50 euro / pers 

 

 

 

 



Kaasschotel van het huis (min. 4 personen) 

Kaasschotel van het huis : Diverse kazen (300 gr per persoon), 

gegarneerd met noten en fruit - incl. bijpassende broodjes 

 16,00 euro / pers 

Kaasschotel met vleestoets : Diverse kazen (200 gr per persoon), 

gecombineerd met 6 soorten vlees en gegarneerd met noten en 

fruit - incl. bijpassende broodjes 

 16,00 euro / pers 

 

 

 

 

 

Desserts 

Chocolademousse 3,00 euro / pers 

Tiramisu Classic 3,00 euro / pers 

Tiramisu Speculoos 3,00 euro / pers 

Crème Brûlée 3,00 euro / pers 

Trio van dessert 5,00 euro / pers 

Dessertbord van het huis 8,00 euro / pers 



 

Algemene verkoops– en verhuurvoorwaarden  

· Bij annulatie van de bestelling vanaf 6 dagen voor afhaling is er 

een schadevergoeding van 25 % verschuldigd. 

· Bij annulatie van de bestelling vanaf 2 dagen voor afhaling is 

een schadevergoeding van 80 % verschuldigd.  

· Bij afhaling van de bestelling wordt een waarborg gevraagd 

voor porselein / schalen / …    Deze waarborg moet CASH  

betaald worden, zodat we deze ook cash kunnen terug geven 

(indien het materiaal onbeschadigd teruggegeven wordt).  Indien 

de waarborg met bancontact betaald wordt, kunnen wij enkel 

een cadeaubon van Debbilicious ter waarde van de waarborg 

terug geven (daar wij teveel kosten betalen op elke bancontact 

transactie).  Het is ook steeds mogelijk om borden / glazen /  

bestek te huren tegen een overeengekomen huurprijs. 

· Indien de gehuurde / gebruikte materialen niet proper terug  

gegeven worden, rekenen wij een vergoeding aan. 

· Bij bestelling vragen wij een voorschot van 50%.  Pas na betaling 

is de bestelling gegarandeerd.  Bij afhaling van de bestelling 

wordt het saldo cash / bancontact betaald (m.u.v. de waarborg 

die cash betaald moet worden !!!). 

  

Leveringsvoorwaarden  

· Alle vermelde prijzen in deze folder zijn voor afhalingen.  Voor 

leveringen rekenen wij 0,75 euro per km, met een minimum van 

10,00 euro per levering.  Leveringen zijn steeds op aanvraag en 

mits beschikbaarheid. 


