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WWW.LOUANDCO.BE

COMMUNIES & LENTEFEESTEN

Heeft u dit jaar ook een communie? Wij helpen jullie om dit 
mooie moment vast te leggen met smaak en stellen jullie met 
veel trots LOU’S BUFFET voor.  

Lou’s buffet is een combinatie van verschillende gerechten, 
met geuren en unieke smaken waar je steeds weer door verrast 
wordt.  We brengen de beste ingredienten tot bij u.

HOE ? Alle gerechten worden op grote schotels gedresseerd. 
Je hoeft ze gewoon op te stellen als buffet en je gasten laten 
aanschuiven.

Wij hebben 4 verschillende formules uitgewerkt. Bij elke 
formule hebben we aan de kids gedacht en voorzien we 
kidsvriendelijke gerechtjes.

LOU’ S BUFFET IS BESCHIKBAAR  
VANAF 10 PERSONEN

FORMULE LIGHT = 35 Euro
unieke smaakcombinaties met enkel koude gerechten 

FORMULE  LIGHT + DESSERTENBUFFET = 48 Euro 

FORMULE  MEDIUM = 48 Euro
koude smaakcombinaties  

met 1 extra warm gerecht  

FORMULE  HEAVY = 55 Euro
Koud & Warm en uitgebreid dessertenbuffet erbij  

OPTIONEEL 4 Hapjes = 10 Euro 
binnen de diverse formules

JA, IK BESTEL LOU’S BUFFET 
Aantal personen per formule :

  LIGHT          

  MEDIUM         HEAVY          KIDS   

  HAPJES         DESSERTENBUFFET

Naam : 

Telefoonnr :   

Emailadres :  

Datum communie :  

Ik haal het op om :  uur

Voorschot betaald bij bestelling :   Euro  



Bijzondere keukenaccessoires, 
porselein, glaswerk, bestek en textiel. 

Gekeurd, geproefd en goedgekeurd.

Reservaties enkel door het terugsturen van  
ingevuld formulier, 2 weken voor uw event, 

voorschot te betalen in de winkel.

FOLLOW US ON

WWW.LOUANDCO.BE

BUFFET FORMULE LIGHT 

Frisse Lente Taboulé & kruiden & pitjes
~

Salade van watermeloen, feta & limoendressing
~

Mi-cuit van zalm & avocado 
~

Green salad  
(courgette, asperges, zeekraal, mesclun)

~
Carpaccio van tomaat & burratina

~
Carpaccio van Holstein gedroogd rund

~
Fregula salade met scampis & pesto van peterselie

~
Vitello tonato

~
Artisanaal brood

Prijs per persoon : 35 Euro 

KIDS 

 Pastabeker van tortelloni’s & rundsballekes  
en lichte tomatensaus

Prijs per persoon : 10 Euro 

BUFFET FORMULE MEDIUM 

Idem FORMULE LIGHT 
 + EXTRA

Ravioli van ricotta & asperge roomsaus,  
sashimi van zalm 

OF 
Saltimbocca (kalfsvlees met scamorza) 

& gebakken krieltjes

Prijs per persoon : 48 Euro 

BUFFET FORMULE HEAVY

Idem FORMULE MEDIUM
 + EXTRA DESSERTENBUFFET 

Pavlova
~

Chocomousse 
~

Aardbeien & coulis

Prijs per persoon : 55 Euro
(indien afzonderlijk 12 Euro pp)

OPTIONEEL: HAPJES!

Nobashi garnaal op stok & mango-raita
~

Gazpacho van paprika & komkommer
~

Prikstokjes van fruit
& parma en mozarella 

~
Verrine van veenbessen & muntgehaktballetje

Prijs per persoon : 10 Euro  
(binnen de menuformule)  

(afzonderlijk 15 Euro)

Alles wordt 
op wite schotels gedresseerd* 

*wij vragen een waarborg voor de 
schotels die u integraal terugkrijgt 

indien geen schade


