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KOUDE EN WARME GERECHTEN 
 
KOUDE GERECHTEN    

Gemengd slaatje met sla, tomaat, komkommer, appel en mosterd vinaigrette 
Sla op Italiaanse wijze met kersttomaten, mozzarella kaasjes, dressing, sla 
Courgettensla met pijnboompitten, parmezaanse kaas en balsamicovinaigrette  
Taboulé met groenten (vegie) (Maghrebijnse keuken)      
Griekse pastasla met gedroogde tomaat, kersttomaat, gebakken aubergineschijfjes, 
fetakaas  
Gebakken patatjes met verse kruiden en gebakken bloemkool 
Rijstsla met gestoofde groenten en ananas 
Pastasla met gestoofde groenten en groene of rode pesto 
Gemarineerde kippenbrochette  
Gemarineerde kippenvleugels 
Gemarineerd kippenwit 
Gemengde schotel met tomaat garnaal, sla, gerookte zalm, gekookt ei, bloemkool, 
prinsessenbonen 
Linzenballetjes, zoetzure saus (vegie) 
Met kruidige rijst gevulde halve paprika (veganistisch) 
Vermicellisla met Thaise kruiden en cashewnoten (Thaise keuken) 
 
! Koude schotels worden geserveerd met een broodmandje van witte en bruine 
pistolets en  boter-vlootjes. 
         
WARME GERECHTEN     

SOEPEN 

Knolseldersoep met room en bieslook 
tomaten-zoete patat-gembersoep        
tomatensoep met brunoise van groenten 
tomaten-venkelsoep        
pompoensoep met fetakaas        
aspergeroomsoep        
preisoep met garnituur en croutons        
Chinese soep  
Alle soepen worden geserveerd met mini-broodjes 
Optie : Balletjes  
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WARME SCHOTELS 

Uit de wereldkeuken 

Kip Yassa, rijst (West-Afrikaanse keuken op basis van een limoen-mosterdsaus) 
Vis Yassa, rijst   
Mafé met kalfs- of rundsvlees, rijst (West-Afrikaanse stoofschotel op basis van 
arachidepasta 
Thiou met kalfsvlees, rijst (West-Afrikaanse schotel op basis van tomatensaus)  
Thiou met groenten, rijst (vegieschotel) 
Kip à la moambe, rijst (Congolese schotel met palmoliepasta)    
Gebakken kabeljauwhaasje met Thaise kruiden en groene asperges, rijst (Thaise 
keuken) 
Masaman curry met kip, Thaise aubergines en aardappelen, rijst (Thaise keuken) 
Gebakken rijst met groenten en scampi of kip (Aziatische keuken) 
Couscous met 9 groenten (vegie) (Maghrebijnse keuken)    
Couscous royal met 3 soorten vlees (Maghrebijnse keuken) 
Couscous met kip en merguez (Maghrebijnse keuken) 
Tajine met kip, citroen, aardappel (Maghrebijnse keuken)   
Moussaka (Griekse keuken) 
Paëlla (Spaanse keuken) 
Caldereide de peixta (visschotel uit de Portugese keuken) 
Uit de Belgische keuken       
Gebakken zalm met preisaus, aardappelen     
Balletjes op Luikse wijze, aardappelen  
Stoofvlees op z’n Vlaams, aardappelen  
Varkenshaasje, jagersaus, gebraiseerd witloof, aardappelen 
Chicon gratin met pureepatatjes   
Balletjes met kriekjes met pureepatajes 
 

AFSPRAKEN BIJ KOUDE EN WARME SCHOTELS 
! Aardappelen keuze uit : gekookte aardappelen, pureepatatjes, gratin dauphinois, 
gebakken patatjes, frietjes, aardappelnootjes, kroketten  
! De koude en warme schotels kunnen apart afgenomen worden, of meerdere in 
buffetvorm of meerdere in een formule walking dinner. 
! Prijzen op aanvraag per schotel, buffetformule of walking dinner. 
! Bediening achter buffettafel : 7,5 €/half uur/per persoon 
! Buffetmateriaal kan gehuurd worden of wordt mee in de prijs verrekend: chaving 
dishes, bainmarie voor soepen, statafels met nappen. 
! Bestek en borden, glazen kan door Cosmos gehuurd worden. 
! Heeft u een specifieke cateringvraag i.v.m. uw activiteit dan kunnen we dit zeker 
bespreken.     
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