
Beleef
onvergetelijke
momenten.

 MEENEEMGERECHTEN
VOORJA AR & ZOMER 2020
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Beschikbaar tot eind september 2020

www.devesten.be 



prijslijst

buffetten

Hapjes

Aperitiefschotel met 5 koude tapas (min. 4 pers) € 4,00 / st
Assortiment van warme aperitiefhapjes (per stuk) € 1,90 / st

Assortiment belegde mini sandwiches € 1,30 / st
Assortiment belegde mini broodjes € 1,30 / st

Dessert

Chocolademousse (met gratis glazen potjes!) € 3,25 / st
Rijstpap (met gratis glazen potjes!) € 3,25 / st
Tiramisu (met gratis glazen potjes!) € 3,25 / st
Gemengd dessertbord € 6,75 / st

Dessertenbuffet

Assortiment van kleine dessertjes - 5 dessertjes per persoon  € 12,50 p.p.



Koud buffet 

€ 24,00

Verse roze zalm - Perzik met tonijn - Beenham met asperges - Gevulde eitjes op Russische wijze - 
Kruidengebraad ‘Arista al Forno’ - Rosbief met verse groenten - Kippendrumstick - Groenten, salades - 
Salades van rijst & aardappel - Assortiment van brood

Luxe koud buffet  

€ 29,00

Verse roze zalm - Tomaat met grijze garnalen - Gerookte forelfilets - Gerookte zalm - Scampi’s - 
Beenham met asperges - Gevulde eitjes op Russische wijze - Kruidengebraad ‘Arista al Forno’ - 
Rosbief met verse groenten - Serranoham met meloen - Groenten, salades & sauzen - Salades van  
rijst, aardappel & pasta - Assortiment van brood

Koud buffet voor fijnproevers

€ 33,50

Tomaat met grijze garnalen - Gerookte heilbot - Scampi - Gemarineerde zalm met tuinkruiden - Makreel 
met mierikswortel - Verse ananas met rivierkreeftstaartjes - Zuiders spiesje met Italiaanse salami - 
Serranoham - Carpaccio van rundvlees met gemarineerde parmezaan & truffelolie - Kruidengebraad 
‘Arista al Forno’ - Voorjaarspaté - Gevulde eitjes op Russische wijze - Groenten, salades & sauzen - 
Salades van rijst, aardappel & pasta- Italiaans broodassortiment

Warm buffet

Koud: € 25,00 | Warm: € 29,00
Kabeljauw in een sausje met fijne brunoise groenten - Speenvarken met champignonsroomsaus - 
Kalfsmedaillon met groene pepersaus - Kalkoen fricassee - Jonge wortelen - Boontjes met spek - 
Lentepuree

Keuze gemaakt?
Bestel via www.devesten.be of 014 86 78 49.



Summertime = BBQ time! 
De Vesten voorziet alles voor een spectaculair festijn in je tuin: sappig vlees, 

kraakverse groenten, vers brood en zelfs dessert ! Naar de winkel?  
Niet meer nodig. Gewoon je voeten onder tafel steken en genieten.

Pakket 1 voor 4 personen

€ 73,00 per pakket

Gemarineerde kipfilet - BBQ worst - Gebakken ribben - Gemarineerd speenvarken - Hamburger - 
Kalkoensaté - Zalm in folie - Aardappel in de schil - Een waaier van groenten en sauzen - 

Aardappel-, rijst- en pastasalade - Broodbuffet

Pakket 2 voor 4 personen  

€ 79,00 per pakket

Spare ribben - Chipolata - Gemarineerde kipfilet - Gemarineerde steak - Kalkoensaté - 
Gemarineerd speenvarken - Beenham - Zalm in folie - Surf & turf scampisaté  - Aardappel in  

de schil - Een waaier van groenten en sauzen - Aardappel-, rijst- en pastasalade - Broodbuffet

Pakket 3 voor 4 personen   

€ 88,00 per pakket

Spare ribben - Chipolata - Gemarineerde kipfilet - Varkenshaasje - Gemarineerd speenvarken  - 
Gemarineerde steak - Beenham - Zalm in folie - Surf & turf scampisaté - Aardappel in de schil -  

Een waaier van groenten en sauzen - Aardappel-, rijst- en pastasalade - Broodbuffet



Lentemenu 
Alle prijzen zijn per persoon en inclusief btw. 

  Vink je keuze aan
  Standaard inbegrepen

Koud  
€ 28,00
Warm* 
€ 30,25

Warm afhalen:
Het voorgerecht, soep en dessert worden eerst koud afgehaald.  
Het hoofdgerecht kan je dan tegen een afgesproken uur warm komen afhalen.

  Gemarineerde zalm
  Kipcocktail anders

  Tomatenroomsoep met balletjes 
  Aspergeroomsoep

  Hoevekip rijkelijk gevuld met kalfs en lente-ui
  Zeewolf met gepofte tomaat cerise en jonge wortelen
  Aardappelen:     Kroketten

      Lentepuree

  Variatie van 3 verschillende desserten
  Voor de kids: Chocolade Surprise “De Max”

Voorgerecht

Soep

Hoofdgerecht

Dessert

*



Bespreek al je wensen met onze  
jubileumplanner Tom via 014 86 78 49.

Vanaf 20 genodigden

Maak je keuze uit 14 zalen die je 
helemaal naar wens inricht, voor 
een jubileum op maat.

Ontvang je gasten in stijl

Onze topchefs realiseren je 
stoutste culinaire dromen. Voor 
iedere smaak een bereiding of 
een vaste menuformule. 

Binnen en buiten

Genieten op het terras of in  
de tuin? Dat kan! Zowel binnen 
als buiten is het stijlvol vertoeven.

Het leven is een feest.
En jij bent uitgenodigd!

Vier je jublieum op een droomlocatie.
Zilver, goud, diamant: als je lang en gelukkig getrouwd bent, mag je wel eens in de bloemetjes  
gezet worden. In De Vesten is alles aanwezig om een prachtig jubileumfeest te organiseren.



Sundays at De Vesten
Heerlijk tafelen op elke laatste zondag van de maand. 
Gegrilde gerechten van de kaart, verse soep met  
kraakvers brood, de beste koffie in town en nog veel meer!

€ 27,50 p.p.
Deze lunchformule start iedere laatste zondag  
van de maand om 12 u. Voor de kleine koters en  
opgeschoten tieners zijn er aangepaste formules.

Reserveer je tafeltje via 
www.devesten.be - 014 86 78 49

Jouw communie- of lentefeest 
wordt onvergetelijk bij  
Domein De Vesten.

Bij Domein De Vesten feest je in stijl.  
Onze feestplanner helpt je om een geweldig communie- of 
lentefeest te organiseren waarbij de kids centraal staan, 
met een feestelijke kinder-disco, de coolste goochelaar  
of een origineel themafeest. We stellen het menu volledig 
af op de smaken van het jonge feestvarken zodat het  
een feest wordt om duimen en vingers bij af te likken.

Wij helpen je graag verder.
Denk aan je toekomstige communicanten en maak nu al 
een afspraak voor 2021 en 2022. Contacteer onze party 
planner via 014 86 78 49.

Neem nu  
contact voor:

een uitgesteld feest  
in 2020, nieuwe data  

voor 2021



Ga voor quality time met je gezin  
met onze meeneemgerechten.

Breng je je avond liever niet achter het fornuis door? Steek samen met vrienden en 
familie de voeten onder tafel met onze feestelijke take-away maaltijden. 

Bestel nu al je gerechten op één adres 
Geef je keuze door via de webshop  

op www.devesten.be of telefonisch via 014 86 78 49. 

Wij verzorgen je gerechten tot in de puntjes. 
Bestellen kan tot 7 dagen voor jullie feestelijkheden.

Het afhaaladres 
Domein De Vesten

Kanaalweg 6/1
2430 Laakdal

1. Maak je keuze uit onze uitgebreide kaart. À la carte, een menu of  
een buffet, voor elke smaak een formule. 

2. Je gerechten koud of warm meenemen? Jij kiest! 
 

3. Je keuze gemaakt? Geef het door via onze webshop of  
neem telefonisch contact met ons op. 

Onvergetelijke momenten beleef je natuurlijk niet alleen! Daarom kan je nog tot eind september genieten  
van het hele assortiment. Was je avond een succes? Laat via Facebook of Instagram van je horen hoe 
ongelooflijk je feest was! 

Hoe werkt het ?

Vragen of suggesties?  
014 86 78 49 - info@devesten.be   
www.devesten.be

domeindevesten DomeinDeVesten


