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Charcuterie- en saladeschotel 
 
 

Assortiment fijne ambachtelijke vleeswaren en een 4-tal huisbereide salades (een vlees-
salade, een kipsalade, een vissalade en préparé), aangevuld met een broodjesassortiment.   

15,00 € per persoon 
 

Koude schotel 
 

Gepelde tomaat rijkelijk gevuld met garnalen en mayonaise, perzik met tonijnsalade, 
assortiment fijne ambachtelijke vleeswaren, gebakken kippenboutje, paté, aardappelsalade 
en broodjesassortiment.  

 20,00 € per persoon 

 

 
 

 
 

Luxe kaas- en charcuterieschotel Le Bon Vivant 
(min. 6 personen) 

 
Assortiment aan geselecteerde kazen, afgewerkt met noten, dadels, abrikozen, vijgen en 
vers fruit.  
 
Asperge in een jasje van gekookte ham, Franse Bayonneham met meloen, delicatessesalami, 
fricandon met kriekjes, huisbereide Serskampse kop met mosterd en een gebakken 
kippenboutje. 
Aangepast broodassortiment (diverse minipistolets, minibroodjes, …) 

    22,00 € per persoon 
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Zalmschotel  

 
Twee mootjes gepocheerde zalmfilet met verse tuinkruiden, gamba, gepelde tomaat rijkelijk 
gevuld met grijze Noordzeegarnalen en mayonaise, perzik gevuld met huisbereide 
tonijnsalade, 2 scampi’s met dipsausje en eitje gevuld met huisbereide krabsalade (echte 
krab) en eitje gevuld met kabeljauwsalade. 
 

Aangevuld met een assortiment koude groenten, aardappelsalade en 2 koude sausjes. 
 30,00 € per persoon 

 
OF Tomaat gevuld met garnalen natuur: supplement + 2,50 €/pers. 
 

Koud luxe buffet Le Bon Vivant 
 
Mootje gepocheerde zalmfilet met verse tuinkruiden, waaier van ambachtelijk gerookte vis 
(zalm- en heilbotfilet), gamba, gepelde tomaat rijkelijk gevuld met grijze Noordzeegarnalen 
en mayonaise, perzik gevuld met huisbereide tonijnsalade en eitje gevuld met huisbereide 
krabsalade (echte krab). 
 

Verse asperge in een jasje van gekookte ham, Franse Bayonneham met meloen, delicatesse-
salami en gebakken kippenboutje. 

 

Aangevuld met een assortiment koude groenten, aardappelsalade en 2 koude sausjes. 
 36,00 € per persoon 

 
Enkel visbuffet, aangevuld met een assortiment koude groenten, aardappelsalade en 2 
koude sausjes.  32,50 € per persoon 
 
OF Tomaat gevuld met garnalen natuur: supplement + 2,50 €/pers. 

 
Koud luxe buffet Le Bon Vivant nr. 2 (min. 8 personen) 

 

Mootje gepocheerde zalmfilet met verse tuinkruiden, waaier van ambachtelijk gerookte vis 
(zalm-, heilbot- en palingfilet), gamba, gepelde tomaat rijkelijk gevuld met grijze 
Noordzeegarnalen en mayonaise, perzik gevuld met huisbereide tonijnsalade, scampi met 
dipsausje, eitje gevuld met huisbereide krabsalade (echte krab) en gevuld peertje met 
garnalen en kruidenkaas.  
 
Verse asperge in een jasje van gekookte ham, Franse Bayonneham met meloen, delicatesse-
salami en gebakken kippenboutjes. 

 

Aangevuld met een assortiment koude groenten, aardappelsalade en 2 koude sausjes. 
40,00 € per persoon 

 

Enkel visbuffet, aangevuld met een assortiment koude groenten, aardappelsalade en 2 
koude sausjes.      36,00 € per persoon 

 

OF Tomaat gevuld met garnalen natuur: supplement + 2,50 €/pers. 



Koud super de luxe buffet Le Bon Vivant (min. 20 personen) 
 

Mootje gepocheerde zalmfilet met verse tuinkruiden, waaier van handgesneden gerookte vis 
(zalm-, heilbot- en palingfilet), gamba, gepelde tomaat rijkelijk gevuld met grijze 
Noordzeegarnalen en mayonaise, gepelde trostomaat gevulde met echte huisbereide 
krabsalade, eitje met kabeljauwsalade, perzik met huisbereide tonijnsalade, borrelglaasje 
met gerookte heilbotmousse, scampi met dipsausje en peertje gevuld met fijne kruidenkaas 
en Noordzeegarnaaltjes 

 

Verse asperge in een jasje van ambachtelijke beenham, Spaanse Pata Negraham met 
meloengarnituur, delicatessesalami en gebakken kippenboutjes. 

Aangevuld met een assortiment koude groenten, aardappelsalade en 2 koude sausjes. 
 44,00 € per persoon 

Enkel visbuffet, aangevuld met een assortiment koude groenten, aardappelsalade en 2 
koude sausjes.      40,00 € per persoon 

 

OF Tomaat gevuld met garnalen natuur: supplement + 2,50 €/pers. 
 

 

 



 

Spaans buffet (min. 20 personen) 

Als aperitief: Spaans tapasassortiment 

- Gevulde pepertjes of pompoentjes met kaas 
- Olijven 
- Zongedroogde tomaatjes 
- Broodjes met tapenade en pesto 
- Ansjovis, haringhapjes,… 

 
 8,00 € per persoon 

 

Koud buffet Le Bon Vivant met Spaanse invloeden 

Mootje gepocheerde zalmfilet met fijne Spaanse vinaigrette, waaier van handgesneden 
gerookte vis (zalm-, heilbot- en forelfilet), gepelde tomaat rijkelijk gevuld met grijze 
Noordzeegarnalen, gamba met groene kruidenmayonaise, scampi met Spaanse 
tomatensaus, gevuld peertje met garnalen en kruidenkaas, tonijntartaar met geconfijte 
tomaat 

 

Tasje Gazpacho 

 

Spaanse kaas met gedroogd fruit 

 

Pata Negra ham met zijn garnituur, gebakken kippenboutjes, chorizosalami, pastasalade met 
Spaanse olijven en zongedroogde tomaatjes, assortiment groenten, aardappelen in 
knoflook-mayonaise en 2 bijpassende sausjes 

 

Broodassortiment en boter (inclusief Spaanse broodjes)  

  46,00 € per persoon 

Spaans dessert 

- Crèma Catalana of onze klassieker: Crème brulée   
- Verse rijkelijk gevulde fruitsalade 
- Caramelpudding 9,00 € per persoon 

 



Italiaans buffet (min. 20 personen) 

 

Koud buffet Le Bon Vivant met Italiaanse invloeden 

 

Mootje gepocheerde zalmfilet, gepelde tomaat rijkelijk gevuld met grijze Noordzeegarnalen, 
gevuld peertje met garnalen en kruidenkaas, eitje met huisbereide krabsalade, perzik met 
tonijn, fijne gemarineerde zalm met dille, roze peper en bieslook, gegrilde gamba’s met 
pesto 

 

Mozarella met tomaatjes en verse basilicum 

 

Assortiment van 3 Italiaanse kazen met bijpassende fruitgarnituur 

 

Gedroogde Italiaanse ham met meloen, carpaccio met Parmesaankrullen, gegrilde kipfilet 
met Italiaanse kruiden, Fiocco Parmasalami en Italiaanse delicatessesalami 

 

Italiaanse pastasalade met blokjes kaas, Pastasalade Florentina met garnaaltjes en verse 
spinazie, assortiment groenten (met Insalata i pomodori - Tomaatjes met sjalotjes en 
basilicum), aardappelsalade en 2 bijpassende sausjes 

 

Broodassortiment en boter (inclusief Italiaanse broodjes, bijv. Ciabatta)  

  46,00 € per persoon 

 

Italiaans dessert 

 

- Panna cotta  
 

- Tiramisu  
 

- Verse fruitsalade 9,00 € per persoon 
 

 

 
 

Aanvulling op bovenstaande schotels 

 

- Koude of warme aperitiefhapjes  

- Extra met ½ kreeft Belle Vue dagprijs 
(mooi gegarneerd op schotel en met bijpassende vinaigrette) 

- Diverse mini-pistolets  0,50 € per stuk 

- Dessertenbuffet 8,50 € per persoon 
 


