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Geachte Mevrouw, Mijnheer
met welk feestmenu zult U uw vrienden, kennissen en familie verrassen? Een vraag dat 
u zich telkens opnieuw stelt, en niet meteen kunt beantwoorden. U keuze hoeft niet 

moeilijk te zijn, bij Palethoeve vindt u alles wat u wenst. Een overheerlijke maaltijd, een 
prachtige buffet, een glaasje wijn en zoveel meer. U dient zich niet de hele dag ui te 
sloven in de keuken aan voorbereidend werk. Sinds 1975 staan wij garant voor een 

goede service en verse producten.
Zoals ons motto zegt:

Van 10 mensen tot  1000  wensen 
Van receptie tot avondfeest 
Van privé tot zakendiner 

Uw feest is onze zorg 

wij wensen u veel keuze genot, en staan vrijblijvend klaar met ons advies om van u 
gelegenheid is bijzonder te maken. 
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Soe pen  
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Crème Anges Sorel 5,20€

Prei soep afgewerkt met Boursin 5,20€

Trostomaten soep 5,20€

Waterkersroom soep 5,20€

Rijkgevulde bouillon  soep 5,20€

Velouté van witloof  afgewerkt met snippers van gerookte zalm 6,30€

Bloemkool soep afgewerkt met grijze garnalen 6,30€

Ossenstaart soep 6,30€

Velouté van boschampignons 6,30€ 

Peterselieroom soep afgewerkt met gerookte forel 6,30€

wij voorzien telkens één broodje per persoon 

Prijzen aangegeven per persoon  
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Vo o rg e r e ch t e n  
Vlees Prijs per persoon 

Rolletje van gebraden rundsfilet gevuld met een slaatje van witte kool 9,80€

Gerookte eendenborst vergezeld van appelsien en Amaretto met slaatje van rucola 10,80€

Fois gras geserveerd met gekarameliseerde appeltjes 19,00€

Gerookte ham met een mimosa van meloen 10,20€

Duo van wild paté geserveerd met uien confituur veenbessen en chutney van peer 9,00€

Carpaccio van rundsvlees met Parmezaankrullen, karpetjes, pijnboompitten en dille 11,00€

Licht gebakken kalfsvlees afgewerkt met een zalfje van tonijn, Parmezaankrullen, karpertjes en bieslook  11,30€

Fijn proeversbordje van het huis assortiment vlees 13,90€

Klassieke hawaiaans voorgerecht 7,00€

Taartje van tomaat en mozzarella afgewerkt met basilicum en gerookte ham 8,30€

Ananas gevuld met wit van de kip 12,90€

Wij voorzien telkens één broodje per persoon 
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Gerookte zalm op klassieke wijze 12,80€

Cocktail van avocado en krab 11,00€

Slaatje van pasta, scampi en curry 10,50€

Verse zalm “ Belle vue” 9,00€

Cocktail van grijze garnalen 12,00€

Rolletjes gerookte zalm met Granny Simth afgewerkt met cresson 13,60€

Kreeft “Belle vue” Dagprijs

Cocktail gevuld met verse roze zalm 9,40€

Fijn proeversbordje van assortiment vis 14,50€ 

Cavaillon gevuld met grijze garnalen 12,70€

Mousse van gerookte forel afgewerkt met Italiaans ham en slaatje 10,90€

Noors visbordje 14,20€

Wij voorzien telkens één broodje per persoon

Voorge rechten
Vis prijs per persoon 
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E e n  wa r m  t u s s e n d o o r t j e  
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Prijzen aangegeven per persoon 

Een koninginhapje met bladerdeeg gebakje  6,00€

Kwartelfilet op een bedje van champignon, spek, zilveruitjes in harmonie van portosausjes 12,90€

Scampi's op verschillende wijze. 

Ananas en curry 9,30€

Diabolic 9,30€

Lookboter 9,30€

Scharrol op een bedje van prei geserveerd op Normandische wijze 9,70€

Eitje op een bedje van spinazie en tomaat vergezeld van een kaassaus (vegetarische) 7,50€

Zalmfilet op een bedje van julienne groenten een witten wijn saus 10,70€

Eendenborst met Sinaasappel-Honingsaus 13,20€

Kabeljauw geserveerd op Normandische wijze Dagprijs

Tongrolletjes met een sausje van grijze garnalen Dagrpijs

Alle andere vissoorten op aanvraag

6



H o o f d g e r e ch t e n  
Wij leveren u hoofdgerecht kant en klaar in porseleinen schalen u hoeft deze enkel 

op te warmen in oven of  microgolfoven. 

Gerechten zijn bestelpaar vanaf  2 personen 
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V l e e s &  v i s  

h o o f d g e r e c h t e n

De Palethoeve nv - Klein Veerle 105 - 2960 Brecht -
03/313.95.91 - info@palethoeve

8



v l e e s
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Vlees prijs per persoon 

Filet van eend geserveerd met een porto – honing saus 18,70€

Lamsfilet met een sausje van graanmosterd en tijm 17,40€

Een licht gerookt varkenshaasje met grootmoeders mosterd saus 16,30€

Orlofgebraad in harmonie van een kaassaus 14,40€

Parelhoenfilet omwikkeld met spek geserveerd met een sausje van Muscat druiven 17,20€

Speenvarkenshaasje op een bedje van groene kool en spek met een fijne roomsaus 17,60€

Kipfilet gevuld omwikkeld met gerookte ham geserveerd met een tuinkruiden saus 15,30€

Kalkoen steak met een saus naar keuze 15,00€

Varkenshaasje met een saus naar keuze 15,80€

Saus keuze: Rijkelijke champignonsaus, Verse tuinkruiden, Muscat druiven, Peperroom saus en

graanmosterd saus

Parelhoenfilet met een sausje van roze pepers 16,90€

Varkensgebraad op een bedje van prei en spek met een sausje van trappisten bier 13,50€

Waterzooi van kip 15,50€

Coque au vin 16,20€
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v i s
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vis prijs per persoon

Kabeljauwfilet op een bedje van gebakken blad spinazie en met een witte wijn graanmosterd saus 19,90€

Vistriangel met julienne groenten een en sausje van rivierkreeft 18,20€

Scharrol gevuld met zalm op een bedje van prei en spek met witte wijn saus 15,10€

Zalmfilet op een bedje van witte kool een sausje van bieslook 16,90€

Waterzooi van vis 16,60

Scampi 15,90€

Diabolic

Verse ananas en zachte curry 

Victoriabaars met courgette een zongedroogde tomaten geserveerde met een paprika room 18,70€

Tongfilet, Tarbot,Grietfilet kunnen ook bereid worden op verschillende manier prijs op aanvraag

Alle ander vissoorten op aanvrag
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Wild gerechten
Wild prijs per person
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Reefilet op een bedje van bosschampignon en savooikool met en fijne roomsaus 28,90€

Fazantefilet fin Champange 26,90

Hazenrug “ Harelekijn’ 27,10€

Everzwijn filet op een bedje van gebakken witloof  en champignon met een sausje van roze marijn 27,90€

Wildragout  19,00€ 
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Aardappe l  en  g roenten  sugges t i e s  
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Aardappelen en groenten suggesties te kiezen bij u hoofdgerecht 

Aardappelen 

Verse bereide krokketen 

Kriel aardappelen Persil 

Gegratineerde aardappelen 

Aardappel roosje 

Rösti

Groenten 

Groente waaier: dit is een assortiment van 5 soorten verse klassieke groeten 

Groenten uit de wok: die is een assortiment van 6 verschillende groenten 

Wildgarnituur: een appeltje met veenbessen, witloof, snijboontjes met spek, champignons

Peertje in rode wijn, witloof, snijboontjes met spek en champignons  

Winter wok
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Zoe t e  a f s l u i t e r s  
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Bord Palethoeve: een ruim assortiment van desserten op één boord. 12,00€

Huisgemaakte: chocomousse bereid met bruine Callebaut chocolade 5,10€

chocomousse bereid met witte Callebaut chocolade 5,10€

tiramisu 5,10€

tiramisue met crumbel van speculaas 5,30€

rijstpap met fruit en slagroom 4,70€

Diplomat met noord krieken 5,60€

Huisgemaakt rolbiscuit met slagroom en chocolade afgewerkt met fruit 5,50€

Meloenkorfje gevuld met verse fruitsalade in harmonie met een glaasje chocolade mousse 10,40€

Dessert coupes is een assortiment van huisgemaakte desserten wij voorzien twee glaasje per persoon 6,30€

Trio van bavarois 8,90€

Javanais in harmonie een créme anglaise saus en appelsien 7,30€

Panna Cotta in harmonie van rode vruchten en mascarpone 

Dessert prijs per persoon
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B u f f e t t e n
Onze koude buffetten worden steeds vergezeld door een 
ruim assortiment van verse bereide koude groenten. 3 
soorten koude sausen een en mengeling van 3 broodjes 

+ boter. 

Onze buffeten zijn verkrijgbaar vanaf  6 personen. 
Wanneer u gezelschap kleiner is, geen nood !  Wij 

presenteren u buffet op een mooie gegarneerde schotel
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K l a s s i e ke ko u d bu f f e t e n

Verse rozen zalm “Belle vue” 

Gepelde tomaat gevuld met grijze garnalen

Eitje gevuld met een salade van krab 

Carpaccio van rundsvlees afgewerkt met karper tjes, Parmezaan en dille

Gerookte forel in harmonie van een klassieke garnituur 

Gerookte ham gepresenteerd met meloen en verse vruchten

Fijn gesneden varkensvlees met een vinaigrette van graanmosterd afgewerkt met fijne 
groenten

Kalkoenfilet met gebakken appeltjes en rode vruchten. 

Rosbief  met groene boontjes en een witloof  garnituur

Prijs/pers: 33,50€ incl. Vers breide groenten
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Z u i d e r s bu f f e t e n

Lichte gebakken kalfsvlees met een zalfje van tonijn en roze pepers

Drie kleuren pasta met salami, feta en broccoli 

Ardens ham in harmonie van meloen 

Pastrami met een frisse salade van groene boontjes en olijven 

Een taartje van tomaat en Mozzarella 

Carpaccio van rundsvlees afgewerkt met karpertjes, Parmezaan en dille

Gegrilde kip met een salade van witte kool en zongedroogde tomaten

Taboulé met  scampi met geparfumeerd met curry

Prijs / pers:  35,60€ incl. Verse bereide groenten
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Wi n t e r  bu f f e t  

Paté met een chutney van peer 

Ardens gebraad met gebakken appeltjes

Gerookte eend met een vinaigrette van Amaretto en appelsien 

Rolletje van witte kool en Ardens ham 

Carpaccio van zalm met een vinaigrette van limoen en look met dille

Mousse van gerookte forel met een carpaccio van rode biet in harmonie van rucola 

Een salade van Brussels witloof  een grijze garnalen

Spitskoolsalade met walnoten, appeltjes, brie met een mosterd honing vinaigrette

Prijs/pers: 34,60€ incl. Verse bereide groenten
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Vi s  b u f f e t

Duo van gerookte zalm en heilbot met een klassieke garnituur

Een salade van pasta en scampi geparfumeerd met curry 

Een meloen gevuld met grijze garnalen

Verse forel “ Belle vue” 

Cocktail van rivierkreeftjes

Perzik gevuld met tonijn

Eitje met een beslag van crab

Paling in het groen

Prijs/pers: 42,50€ incl. Vers bereide groeten

19



A a nv u l l i n g bu f f e t  

• Halve kreeft “belle vue” 

• Glaasje gevuld met het wit van de kip

• Tomaat gevuld verse roze zalm 

• Pompelmoes gevuld met rivierkreeftjes 

• Frikadellenkoek geserveerd met noord krieken 

• Mousse van kreeft in een jasje van gerookte heilbot

• Slaatje van spek, appeltjes, pasta afgewerkt met gerookte ham

• Duo van paté geserveerd met een uienconfituur 

• Wrap van gerookte zalm, rucola, kruidenkaas op een smaak gebracht 
met appeltjes 

• Een rolletje van rosbief  en witte kool 

• Eend mousse in harmonie van peperkoek en rode vruchten.

Met deze gerechten kan u uw buffet aanvullen of  wijzigen. U bent ook in 
de mogelijke onze buffetten door elkaar te halen. 
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I t a l i a a n s  w a r m  e n  k o u d  

De Palethoeve nv - Klein Veerle 105 - 2960 Brecht - 03/313.95.91 -
info@palethoeve

Koud:

Wrap gevuld met gerookte zalm, kruidekaas, rucla afgewerkt met Granny Smith appel 

Salade van feta kaas, olijven, spek en tomaat 

Taartje van mozarella en provencaalse kruiden 

Carpaccio van rundsvlees met karpertjes

Pasta van 3 kleurenroosjes, salami, spek en ham 

Minestrone soep 

Warm: 

Huisgemaakte lasagne bolognaise

Penne met groenten, kip, ananas overgoten met een zachte curry sausje 

Tagliatella van zalm met tomatenblokjes, een witte wijn saus afgewerkt met bieslook 

Macaroni geserveerd met ham, fijne groenten en een kaassaus  

Prijs/pers: 39,70€

Onze warme en koude buffetten zijn verkrijgbaar van 10 personen. Alle gerechten 

Individuele verkrijgbaar. Prijs op aanvraag  
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War m en koud buf fe t
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Voorstel 1: 

Koud: 

Verse roze zalm “Belle vue” 

Gepelde tomaat gevuld met grijze garnalen 

Eitje met een beslag van crab

Gerookte ham in harmonie van meloen en fruit 

Rosbief  met een garnituur van groene boontjes en witloof  

Warm: 

Kalkoen steak Veronique 

Varkenshaasje met een rijkelijke champignonsaus 

Scharrol op Normandische wijze met prei 

Saladbar, sausen, broodjes en boter, gebakken seizoenen groenten, 

krokketten of  gegratineerde aardappelen

Prijs/pers: 42,70€

Onze warme en koude buffetten zijn verkrijgbaar van 10 personen. Alle gerechten 

Individuele verkrijgbaar. Prijs op aanvraag 
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Voorstel 2:

Koud: 

Licht gebakken kalfsvlees met een zalfje van tonijn 

Een glaasje gevuld met wit van de kip en ananas

Gerookte forel met een klassieke garnituur 

Enveloppe van gerookte zalm met een vis mousse

Eitje gevuld met beslag van crab

Warm: 

Lamsfilet met een sausje van roze pepers

Zalmfilet met een juilienne groenten en witte wijn saus 

Parelhoenfilet met een jasje van spek en jus van oude port

Saladbar, sausen, broodjes en boter, gebakken seizoenen groenten, 

krokketten of  gegratineerde aardappelen

Prijs/pers: 49,60€
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k a a s b u f f e t

1) Uitgebreid kaasbuffet met een ruim assortiment 

van Franse,Belgishe en Italiaanse kazen. 

Geserveerd met: 

• aangepaste garnituren 

• Een chutney van peer

• Assortiment van brood en broodjes

• Assortiment van koude groentjes en salades 

Prijs/ pers: 18,00€

2) Kaas bordt dit is een assortiment van 6 
kaassoorten, aangepaste garnituren en chutny van 
peer, in harmonie van 3 buffet broodjes + boter 

Prijs/ pers: 16,50€
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I n fo rmat i e f

Onze prijzen die zijn opgemaakt, zijn telkens prijzen per persoon.

Onze prijzen zijn enkel geldig voor afhaling, er is dus geen bediening in de prijs 
inbegrepen

U kan steeds informatie vragen over de gerechten, wat betreft allergenen.

Bestellingen beneden de 150€ moeten door u zelf  worden afgehaald, een 
eventuele levering is mogelijk hiervoor zal dan een klein supplement voor worden 

aangerekend, bestellingen boven de 150€ worden gratis bij u thuis geleverd

Op 1 januari zal onze firma gesloten zijn

Graag staan wij u bij met ons advies om voor u een heerlijke maaltijd samen  te 
stellen.

Wij wensen u veel  keuze genot

Tinne, Joan, Aleandra en ons ganse team
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