
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 ?
Plan je feest voor 2022 - 2023 

Domein De Vesten draait terug op volle toeren. Door onze gangen klinkt opnieuw 
muziek, gelach en het geluid van plezier. We mochten de afgelopen periode 
terug heel wat bedrijven, verenigingen en koppels ontvangen voor verschillende 
events, opleidingen en feesten. 

Op domein De Vesten organiseer je de meest memorabele feesten en events. 
Laat je verwennen door onze topchefs en leef je uit in een van onze 14 zalen. De 
mogelijkheden bij De Vesten zijn eindeloos.

Heb jij nog iets te vieren? Wacht dan niet langer. De aanvragen lopen vlot binnen 
en onze agenda geraakt goed gevuld met reservaties. Ben je nog onzeker over 
de exacte datum? Weet dan dat Domein De Vesten voldoende flexibiliteit biedt 
om je feest, event of opleiding eventueel te verschuiven.

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

domeindevesten DomeinDeVesten

Afhaalgerechten 
voor je barbecue, 
tuinfeest of gewoon 
gezellig met z’n twee

Het leven is een feest. 
En jij bent uitgenodigd!

 FEESTFOLDER 
VOORJA AR & ZOMER 2022
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Beschikbaar tot eind september 2022

www.devesten.be 

B2B en B2C

Huur vanaf 1 dag

800m2 eventruimte

Vrij van catering

Ruime parking

EXPO 
De Vesten

Organiseer 
onvergetelijke 
events

Neem dan zeker contact op met Tom, onze feestplanner. 
Samen organiseren we jouw droomfeest.

014 86 78 49  -  info@devesten.be

https://devesten.be/expo

Ontvang een vrijblijvende offerte

Bespreek je graag je plannen met ons? 

Maak een afspraak om de locatie te bekijken en de mogelijkheden 
te bespreken. We maken graag een offerte op maat.



prijslijst

buffetten

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

€ 79,00 per pakket

Gemarineerde kipfilet - BBQ worst - Gebakken ribben - Gemarineerde kalfsfilet - 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  

€ 86,00 per pakket

Spare ribben - Chipolata - Gemarineerde kipfilet - Gemarineerde steak - Kalkoensaté - 
Gemarineerde kalfsfilet - 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   

€ 95,50 per pakket

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

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

Hapjes

Aperitiefschotel met 5 koude tapas (min. 4 pers) € 4,50 / st
Assortiment van warme aperitiefhapjes (3 per persoon) € 6,20 / st

Assortiment belegde mini sandwiches € 1,50 / st
Assortiment belegde mini broodjes € 2,00 / st

Dessert

Chocolademousse (in gratis glazen potjes!) € 4,00 / st
Rijstpap (in gratis glazen potjes!) € 4,00 / st
Tiramisu met aardbeien (in gratis glazen potjes!) € 5,00 / st
Gemengd dessertbord € 7,50 / st

Dessertenbuffet min. 4 pers.

Assortiment van kleine dessertjes - 5 dessertjes per persoon  € 13,50 p.p.

Lentemenu 
Alle prijzen zijn per persoon en inclusief btw. 

  Vink je keuze aan
  Standaard inbegrepen

Koud  
€ 33,50
Warm* 
€ 37,50

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

  Witblauw - rucola - zongedroogde tomaat - olijfolie - fleur de sel
  Cannelloni van gerookte zalm - zure room - avocado

  Waterkerssoep - croutons - spekjes 
  Aspergeroomsoep - zalmsnippers

  Kippenwit - mozzarella - gerookte ham
  Kabeljauw - kruidencrème - venkel
  Aardappelen:     Kroketten

      Lentepuree

  Crème brûlée - Bourbon
  Chocolade - mango - citrus - amandel crumble

Voorgerecht

Soep

Hoofdgerecht

Dessert

*

Koud buffet 

€ 26,50 min. 4 pers.

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 & 
sauzen - Salades van rijst, aardappel & pasta - Assortiment van brood

Luxe koud buffet  

€ 30,50 min. 4 pers.

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

€ 35,00 min. 4 pers.

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

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


