
info@flavourjay.be
www.flavourjay.be

Bestellen of via mail of website. 

CASUAL CATERING

NIEUWJAARS MENU

+32 472 79 99 14
info@flavourjay.be

CONTACT

Meer info over flavour jay. 

Geen pizza oventje? Geen probleem! 
Zolang de  voorraad strekt hebben wij 

oventjes van 4 en 6 personen, 
hiervoor vragen we €10 huur en €50 waarborg.

 
De oventjes dienen de dag nadien terug gebracht 

te worden in afgeleverde staat om je waarborg terug
 te krijgen. 

Om alles vlot te laten verlopen vragen wij u graag 
om minstens één week vooraf te bestellen.

Groenstraat 17 
2960, Sint-Lenaarts

(Antwerpen)

Afhalen bestelling; 

Liesbeth Bastiaensen

Info

Alsook worden er  tijdens de eindejaarsperiode 
voorlopig geen thuis leveringen gedaan.

 Alvast een prettig eindejaar en een voorspoedig 2023 ! 

Team Flavour Jay 

€3,00 stuk

DESSERTJES

- Chocolade mousse 
- Frambozen mousse 
- Tiramisu
- Verse fruitsalade 

Carpaccio tomaat met garnalen
Tomaat mozzarella
Meloen met Parmaham
Gebakken kip met vers fruit 
Italiaans gehaktbroodje
Gebakken rosbief
Gerookte en gestoomde zalm
Gevulde eitjes, Assortiment groentjes 
Koude sausjes,brood en boter

 
Asperges met beenham €2,65/pp
Carpaccio €3,70/pp
Vitello tonato €3,90/pp
Perzik met tonijn €2,65/pp

Koud buffet

Extra opties koud buffet

KOUD BUFFET

€28.50/pp



- Geitenkaas, spek, honing, appel en walnoten 
- Kip, kaas, paprika, ui en oregano
- Kip, cheddar, spek, tomaat en oregano
- Pesto, mozzarella, tomaat, basilicum en ham
- Gerookte zalm, kruidenkaas en groene kruiden
- Pittig gehakt en kaas

*Kids croque : €2,50

PIZZA PAKKET

CROQUES

- Gegrilde kippenspiesjes €1.50/stuk
- Mini vitello tonato  €2.20/stuk
- Spiesjes tomaat mozzarella €1.30/stuk 
- Parelcouscous & gerookte kip €2.20/stuk 
- Brunoise groentjes & rivierkreeftje €2.20/stuk
- Zure room, appel & gerookte zalm €2.20/stuk

*Tapas schotel/ hapjes mix voor 4personen €32  
 

HAPJES - TAPAS 

€17/per pakket

€35/per pakket

€4,50 stuk

6 mini pizzabodems, vlees en vis, sauzen,
ruim assortiment groenten, kruiden en kaas.

FLAVOUR JAY’S GOURMET PAKKET

€20/per pakket

€22/per pakket

Gourmet schotel 300gr 
Gemarineerde steak, kip en varkensvlees,
kalfsworstje,lamskoteletje, gemarineerde zalm en
scampi met klassiek assortiment groentjes.
 

Gourmet schotel 300gr 
met een luxe groentjes. 

SOEPEN

- Agnes Sorelsoep €5,50/l 
- Tomatenroomsoep met balletjes €5,00/l

6 burgers, broodjes, spek, kaas, 
groentjes en bbq saus

BURGER PAKKET

Chocolade mousse,framboos, tiramisu of verse fruitsalade 

Dessertje

Kalfsworstje, gemarineerd kipfiletje, spekje en burgertje
zonder groenten, altijd mogelijk om deze extra bij te bestellen. 

Kinder gourmet

Gourmet schotel 300gr pp. 
Gemarineerde steak, kip en varkensvlees, kalfsworstje,
lamskoteletje, gemarineerde zalm en scampi met klassiek 
assortiment groentjes. 

Gourmet 

€30.50/pp

€6.50/pp

Mix van 4 hapjes. 

Hapjes

FLAVOUR JAY’S GOURMET MENU

Chocolade mousse,framboos, tiramisu of verse fruitsalade 

Dessertje

Mini pizzabodems, vlees en vis, sauzen,
ruim assortiment groenten, kruiden en kaas.

Pizza

€27.50/pp
Mix van 4 hapjes. 

Hapjes

FLAVOUR JAY’S PIZZA MENU

€7,50pp

€9,50pp

€8,50/kg

€12,00/kg

€3.00/per brood

Klassiek groenten assortiment
Komkommer, worteltjes, pastasalade, rijst, eitje, tomaten,
boontjes & aardappelsalade

Luxe groenten assortiment 
Mix tomaten, Italiaanse pasta, frisse koolsalade, aardappelsalade met 
lente-ui, bulger met curry - ananas- rozijntjes & cashewnoten, salade 
met witloof - ui & tomaatjes.
 

Cocktail, mayonaise, tartaar, bbq, look & curry

Bearnaise, peperroomsausje en champignonroom saus

Koude sausjes 

Warme sausjes 

Wit en grof. (6stuks kort af te bakken) 
Breekbrood

Extras


