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Hapjes
 
Assortiment voor op tafel     € 2,30
(salami, kaasjes, tapenade, kerstomaatjes, olijven, …) 
Kippenboutje        € 0,80
Mini-loempia        € 0,80
Artisanaal kaaskroketje       € 0,90
Gefrituurde tijgergarnaal      € 1,20
Bruschetta met tomatensalsa en feta    € 1,25
Garnaalcocktail       € 1,55
Croque met pata negra ham     € 1,55
Bruschetta met zalm en kruiden     € 1,25
Varkensrillette met crumble      € 1,25
Mini-hamburgertje “wit blauw”      € 1,80
Gelakt buikspek       € 1,85
Pastrami carpaccio      € 1,55
Zalm in een jasje van courgette     € 1,55
Asperge met duroc ham en mosterdsausje (seizoen)  € 1,50
Taco Pulled pork bbq      € 1,50

Cocktails

Alle cocktails hebben een prijs van €4,5/st. 
 
Strawberry Daiquiri | Mojito | Mojito Strawberry | Gin-tonic
Strawberry Gin | Port-o-nic | Frozen Margarita | Negroni
Bellini | Caipirinha | Le Cardinal

Receptie formule € 16,75 /pp  
 
Assortiment voor op tafel
(salami, kaasjes, tapenade, kerstomaatjes, olijven, …)
Gefrituurde tijgergarnaal 
Taco Pulled pork bbq 
Mini-bickyburger “wit-blauw”
Gelakt buikspek 
Bruschetta met tomatensalsa en feta 
Kippenboutje
Pastrami carpaccio
Ovenkoekje met beenham of kommetje met frietjes en stoofvlees
Mini-dessertje

Dranken

Cava	 	 	 	 	 €	9,50	per	fles
Wijn:	wit,	rosé	en	rood		 	 	 €	8,70	per	fles
Frisdranken     € 1,50/st
Pils      € 1,50/st
Sterke bieren     € 2/st
Koffie	 	 	 	 	 €	2,60/pp
 
Bij aankoop drank krijg je gratis:  partytafels, glazen, koeling 
van de drank. 

Mocktails 

Alle mocktails hebben een prijs van €4/st.  

Sweet violet | Appel-kaneel | Pompelmoes-honing 
Hibiscus-munt | Passion-up

Verhuur Springkasteel

Prijs per dag: € 125 (waarborg €50) 
Afmetingen: 8,5 x 2,8 x 5 meter



Pasta
 
Formule 1: U boekt ons voor uw feest en u bepaalt welke 
porties uw gasten krijgen. Pastabekers zijn te verkrijgen in 
small (€ 5) en large (€ 7). 

Formule 2: U boekt ons voor uw feest en uw gasten kunnen 
à volonté aanschuiven aan de pastabar. We rekenen hiervoor 
€ 10/volwassene en € 5,5/kind (-10 jaar). 

Sauzen
 
4 kazen:   pasta met emmental, gouda, mozarella, cheddar
Bolognese Classic:  pasta met huisbereide bolognesesaus op Corre’s wijze
Curry:    pasta met gebakken kipblokjes, pikante currysaus, parmezaanse kaas
Scampi:   pasta met gebakken scampi, Ricard, pikante tomatensaus
Pesto:    pasta met zongedroogde tomaatjes, huisbereide pesto, rucola, parmezaanse kaas
Zalm:    pasta met zalm, broccoli, kruidenkaas
Rocquefort:   pasta, rocquefortkaas, gebakken spekjes
Ham en kaassaus:  pasta, kaassaus, ham

Croques
 
Croque-monsieur + soep:       € 5 pp
2 Croque-monsieurs + soep:       € 7,5 pp
1 stuk per persoon (1 soort naar keuze)     € 3 ->€ 5  
2 stuks per persoon (max. 3 soorten)     € 6 ->€ 9 
Croques a volonté (max 4 soorten)     € 12

Soorten croques 

Ham – Kaas:   Goudakaas, gekookte ham
Zalm – Boursin:   Zalm, boursin
PataNegra – Mozarella:  Pata-negraham, mozarellakaas,  pesto
Geitenkaas – Peer: Geitekaas, peer
Croque Honolulu:  Kip, goudakaas, huisgebereide groene pesto
Croque CORRE:  Keiems bloempje, appel, walnoot
Croque Avocado: Avocado, spinazie, fetakaas
Croque Heilbot:  Gerookte heilbot, parmezaanse kaas, dille
Croque Witlof:  Witlof, orvalkaas, zwarte-woud ham
Croque Nutella:  Nutella, banaan, mascarponekaas
Croque Bacon:  Bacon, geroosterde uitjes, cheddarkaas

Hamburgers
 
1 burger per persoon (1 soort naar keuze):  € 6,5/pp 
1 burger per persoon + frietjes + sauzen:    € 9/pp
Burger à volonté:        € 12/pp
Burger + frietjes + sausjes à volonté:      € 14,5/pp 
Extra potje groentjes:         € 2/pp Soorten hamburgers 

 Pulled Pork
  traag gegaard varkensvlees, koolsla,..

 Zalmhamburger
  gerookte zalm, boursin, dillesaus,..

 Rundshamburger
  rundsvlees, krulsla, tomaat, geroosterde uitjes, dille mayonaise

 Italiaanse burger
  rundsvlees, parmezaanse kaas, rucola, 
  zongedroogde tomaatjes, pesto

 Burger CORRE
  rundsvlees, mozzarella, mosterdsaus,..

 Brasil burger
  kippenburger, barbecuesaus, sla, tomaat, bacon,..

Stoofvlees of Vol-au-vent
 
Krokante frietjes | Groentenpotje | Mayonaise, tartaar, ketchup, cocktailsaus 
Borden en bestek worden door ons geleverd en terug vuil meegenomen. 
€ 14,5 per persoon 
 
Beenham in ovenkoekjes  
 
Witte ovenkoekjes met gebraiseerde beenham 
Groenten: tomaten, wortel, sla, komkommer, augurkjes, gebakken uienringen
Sauzen: mayonaise, tartaar, ketchup, cocktailsaus, looksaus, andalouse, joppie
€ 9,5 per persoon



Côte à l’os  
 
Krokante frietjes 
Groenten: tomaten, wortel, sla, komkommer, seldersalade, bloem-
koolsalade met granaatappel, rode bieten salade
Sauzen: mayonaise, tartaar, ketchup, cocktailsaus, warme saus 
naar keuze

Borden en bestek worden door ons geleverd en terug vuil 
meegenomen.
€ 22 per persoon 

Mini-Frietkot  
 
Krokante frietjes
Sauzen: mayonaise, huisbereide tartaar, ketchup, cocktailsaus, 
joppie, andalouse
Vleessnacks: mini-frikandellen, brochetten, bitterballen, kippen-
boutjes, chicken nuggets

 € 9 per persoon 

Paëlla 
 
Paëlla à volonté met  scampi, venusschelpen, mosselen, calamares, 
kip en chorizo + Frans stokbrood en garnituur.

Borden en bestek worden door ons geleverd en terug vuil 
meegenomen. 

€ 13,5 per persoon 

Ijsjes 
 
Formule: U boekt ons voor uw feest en u bepaalt zelf welke porties 
je gasten krijgen. Al onze ijsjes zijn zowel in een potje als op een 
hoorntje te verkrijgen. Max. 4 smaken. 
 
1 bol € 1,5   |   2 bollen € 2   |   3 bollen € 2,5 
 
Vanille - Chocolade - Stracciatella - Mokka - Hazelnoot
Speculaas - Pistache - Cuberdon - Aardbei

Dessertjes 
 
Mini
 Panna-cotta | Chocolademousse | Crème brûlée
 Mango Mousse | Tiramisu | Mini-fruittaartje
 Mini-éclair | Javanais | Macarons
 
 Minimum bestelhoeveelheid: 20 stuks, waarvan minimum  
 5 per soort. Stukprijs € 2

Al onze prijzen zijn incl. 6 % btw.  
Bij bediening wordt het btw-tarief verrekend.

Onze algemene voorwaarden i.v.m. onze foodtruck zijn 
steeds te raadplegen via onze website. 

 

WWW.CORRESFOOD.BE


