
Folder Catering  
Geldig tot 06/2022 

Onze hapjes  minimum 10st. per soort a.u.b. 

Dit is een kleine opsomming van mogelijke hapjes, natuurlijk zijn uw suggesties welkom. 

Alles kan geleverd worden in cateringdozen of op mooie plateaus. (Waarborg €5 per plateau)            

 

Hapjes aan 1.7 euro p.st. 
- Gazpacho (koud soepje) 
- Spiesje tomaat mozzarela 
- Spiesje It. ham - zontomaat 
- Spiesje It. Ham - meloen 
- Paté met confijt 
- Quinoa met fijne groentjes 
- Lookbroodje met kaas 
- Pasta - feta - zontomaat - 

rode ui en olijven 
- Feta - rode ui – paprika -

kruidenolie  

Hapjes aan 2,2 euro p.st 
- Aardappelsla - chorizo 
- Aardappelsla - It. ham - geitenkaas 
- Couscous - fijne groenten - scampi 
- Scampi met frisse groentesalsa 
- Broodrolletje zalm en tartaar (2st) 
- Wrap met geitenkaas, en spek (2st) 
- Mini quiche (veggie) 
- Home made worstenbroodje 
- Gerookte forel – mierikssausje 
- Tomaat garnaal 

Hapjes aan 2,7 euro p.st. 
- Mini quiche zalm 
- Mini quiche spek geitekaas 
- Mini quiche ham en prei 
- Tartaar van zalm 
- Forelmousse met appel 
- Gevulde champignon 3st. 

 

 

Plateau met rauwe groenten en dipsausjes. (+- 6 à 8p.) 15 euro  

   

Huisbereide tortillachips met pittige dip (+- 6p.) 10 euro 

 

Toastjes en grisini met 3 verschillende dips  (+- 6p.)  10 euro 

  krabsla – paprikatapenade – kipcurry - enz.  
 

Tapasbordje  (+-8p.) 16 euro 

  kaasblokjes, tomaat mozzarella, olijven, ansjovisfilets, chorizo, gerookte ham en prikkers  
 

Hapjes bordjes  10 euro per bordje telkens voor een 5 tal personen 

-  Gehaktballetjes met pittig sausje 
-  Kippenspiesje met currydip 
 
 



Onze broodjes 

Worden gevarieerd belegd, rekening houdend met een goede balans tussen vis, vlees, vegetarisch en 

uiteraard jouw wensen. 

Alles kan geleverd worden in cateringdozen of op plateaus. (Waarborg €5 per plateau) 

Voor mini broodjes mag je toch een stuk of 4 à 5 rekenen per  persoon. 

Mini broodjes Basic   1,6 p.st. 

zachte broodjes simpel belegd met weinig groenten 

kaas – hesp – kipcurry – vleessla – aardappelsla – enz. 

Voordeel van de zachte broodjes is dat ze lang bewaren 

Mini broodjes deLuxe   1,9 p.st. 

smakelijke krokante mini broodjes met fijner beleg en groenten 

gerookte zalm – geitenkaas – mozzarella – gerookte ham - enz. 

Mini broodjes open belegd   1,9 p.st. 

Halve mini broodjes, mix van beleg met een feestelijke presentatie 

door de mooie afwerking 

Gesloten belegd   4,8 per baguette 

1 baguette in 2 of 3 gesneden, rijkelijk belegd 

Open belegd   2,4 p.st. 

de helft van een halve baguette, mix van beleg en mooi afgewerkt 

Feestelijke presentatie maar niet ideaal om een tijdje te laten staan 

Wraps    1,2 p.st. (per 5 stukjes bestellen van elke soort) 

kan als hapje of bij een broodjesmix 

Dit is een kleine greep uit ons assortiment. 

-  kip - paprikaspread - cresson - komkommer - rode ui 

-  geitenkaas - honingdressing - cresson - komkommer - spek 

-  kruidenkaas - gerookte zalm - cresson - rode ui 

-  cocktailsaus - kip - ananas - sla - ei - tomaat 

-  geitenkaas - rucola - grillgroenten - zontomaten 

Tartines   3 p.p. Vanaf 6st. 

Wilt u eens iets anders, iets authentieker, dan is dit iets voor jou. 

Dikke sneden smaakvol artisanaal boerenbrood, echt lekker! 

 

Stel je eigen mix samen ! 

Keuze stress? Stel je eigen assortiment samen. 

Twijfel je over de hoeveelheid? Reken per persoon. 

Of we staan je met plezier bij. 



Buffet 
Soep  €3,2 p.p. 

halve liter met brood en boter 

Groentebuffet   €8 p.p. 

sla – tomaat – komkommer – wortel - koolsla – tabouleh – pastasla - aardappelsla 

Basis buffet   €22 p.p. 

rosbief - gebraad – tomaat garnaal – gevuld eitje – zalm belle-vue met citroen – kipspiesje – hesp – paté - 

aardappelsla – sla – wortel – boontjes – koolsla – tomaat – komkommer – broccoli 

afgewerkt met radijs, fruit, asperge en scheuten 

2 mini broodjes, 3 sauzen, boter en aïoli inbegrepen 

Luxe buffet   €29 p.p. 

basis buffet + 

gerookte ham met meloen – gerookte zalm – gerookte forel – buffelmozzarella 

Pasta buffet (prijs op aanvraag) 

- spaghetti  - Pasta Diablo  (licht pikant)  - All Arabiata (heel licht pikant) 

- lasagne  - macaroni met kaas en ham  - Provençaal 

- pasta pesto  - Pasta met curry   - Pasta met Thaise curry en kokos (licht pikant) 

- koude pasta sla - Getomateerd kruidensausje - 

Scampi – gerookte zalm – spekblokjes – ham – gegrilde groenten -  

 

 BBQ of Gourmet 

Je kan zelf een assortiment vlees of vis samenstellen en verwijzen je graag door naar onze 

BBQ-folder 

 

 

 



Aanvraag BBQ/gourmet 
Naam:      Datum:       

Uur:      Aantal pers.:    

email/tel:        

BBQ 

Vlees 

 ....x mini runds burger 60gr (Black Angus)   €2,5  € 

....x kipbrochette 70gr     €1.5  € 

....x spekfakkel (Duroc)     €2  € 

     x stuk dik spek      €1,4  € 

....x steak 60gr       €2  € 

....x chipolata  40gr      €1,4  € 

....x ribbekes  (volledig huis gegaard)   €4  € 

....x Lams 60gr      €3  € 

....x BBQ-worst      €2  € 

….x Balletjes op een stokje     €1.5  € 

….x Varkenshaasje      €3  € 

Vis   

....x vispapillot  80gr. (zalm)     €4  € 

....x scampibrochette     €3  € 

….x aardappel in de schil met kruidenboter   €2  € 

Totaal vlees en vis  € 

…x  Groenteschotel   8 p.p.  € 

Sla  –   tomaat   –   komkommer   –   wortel   –   koolsla   –   boontjes   -   eitjes   -    

aardappelsla   -   couscous   –   pastasla 

….x groot boerenbrood  €4 € 

Sauzen van den TriXx 450ml 

…x   Cocktail €3,5   …x   Smokey BBQ €5,5 …x   andalouse €4,5  …x   Looksaus  €3,5 

…x   Kruidendressing €3,5 …x   Honingdressing €3,5 …x   Groene pesto €9  

Leveren, bakken + materiaal (is afhankelijk van het aantal personen) €100 

 

We starten 1uur op voorhand om de BBQ aan te steken. 

We brengen onze een eigen houtskool bbq mee. Gelieve een veilige plek, liefst in de schaduw, te voorzien. 

De groenten en het vlees word in buffetvorm gepresenteerd.  

Er kan ook service gehuurd worden. 

 



Allerlei 

- 1 kg videe €12 
- 1kg stoofvlees €13 
- 1kg chili con carne 
- 400gr lasagne   7,5 
- 1kg bolognaisesaus   11 

- puree   2,5 
- gratin   4 
- mini broodjes   0,60 
- baguette   1,5 
- een mix van ovenpatatjes   3 

- portie echte boter  0,30 
- koude sausjes/dressing   0,50 
- sla garnituur   2 

- huisbereide koekjes   3 
- cupcakes   1,8 

Mini Dessertjes   1,7  p.st. (minimum van 5st.per soort) 

- Chocomousse 
- Tiramisu 
- Zomertiramisu (met passie- en bosvruchten) 
- Tiramisu met home made advocaat 
- Panna cotta vol passie 
- Rijstpap 

- Fruitsla 
- Javanais 
- Oreomousse 
- Chocolade brownie 
- Zoete zonde (witte chocomouse, rood fruit, 

speculoos) 
 

 

 

 

 

 

Een feestmenu op maat? 
Dat kan!  

U kunt bij ons terecht voor een aangepast menu aan jouw wensen en budget. 

Daarvoor stuurt u best mailtje of  komt u even langs om je plannen uit de doeken te doen en dan kunnen 

we zien hoe we je kunnen helpen. 

Wij verzorgen met plezier elke feestgelegenheid zodat u optimaal kan genieten met uw gasten!  

Er is ook een aparte feestmenu voor met de feestdagen. 

Ann en David 

TriXx 

Industrieweg 70  - 2260 Heultje-Westerlo 

016/90 66 14  -  info@trixx.be 


