
Get inspired to uplift your event! 

BROCHURE



BEDANKT VOOR UW INTERESSE IN DE 
KEUKEN VAN KARKAS!

Wij gaan steeds uit van een persoonlijk contact en werken op maat. Op
basis van uw wensen werken we samen een concept uit zodat u kan
genieten van uw feest of evenement terwijl wij u culinair verwennen.

Neem gerust een kijkje in onze brochure en maak een keuze.

Vindt u niet direct wat u zoekt? Neem dan gerust contact met ons op, dan
kunnen wij een voorstel uitwerken naar uw wens.

Nog een vraag? Voor meer informatie contacteer ons: 

De keuken van Karkas 
Steenweg 52, 1730 Asse

info@karkas.be 
0479/83.88.08

BE0701.790.347



KARKAS OP LOCATIE

Jij brengt familie, vrienden en klanten samen,
wij doen de rest!

Wij proberen steeds zo persoonlijk mogelijk te
werken om van jullie event echt iets uniek te maken.

Onze brochure is een leidraad maar uiteraard
kunnen we hier en daar wat aanpassen. Wij werken

graag voor jullie een uniek voorstel uit. 

Onze buffetten kunnen warm worden geleverd, mits
een bijkomende forfait van €25 aan. Je kan uiteraard

ook komen afhalen.

BBQ, menu's, walking dinners, ...  komen we zelf ter
plaatse doen, wij brengen zelf onze barbecue,

mobiele keuken, houtskool, materiaal, ed. mee.
Afhankelijk van de grootte van het evenement zijn
we met 1 of meerdere koks (€30/uur) en voldoende

personeel voor de bediening (€25/uur)

Ook borden en bestek, glazen kunnen door ons
voorzien worden. 

Wij hebben ook verschillende opties voor
aangepaste dranken. Vaste drankenforfait alsook per
fles. Wij werken steeds met het wijnhuis iDivini voor

de lekkerste wijnen. 

Kom je graag je project eens bespreken? 
Dat kan elke woensdag tussen 13u en 19u of op

zaterdag tussen 9u en 13u. 



APERITIEFHAPJES
€2 per hapje

Peperkoek met zwarte pens en appel
Courgette gevuld met paprikatapenade
Zalmtartaar met mierikswortel
Klassieke bruschetta 
Bruschetta met carpaccio en truffelolie
Tartaar van maatjes met Granny smith
Tomaatjes met mozzarella en basilicum
Cocktailglaasje met verse garnalen
Curryscampi met tartaar van avocado
Meloenbolletje met gedroogde ham
Glaasje taboulé met feta
Broccolimousse met gedroogde ham
Mousse van foie gras, gelei van appel en
peperkoek
Wrap op Italiaanse wijze
Carpaccio van gerookte Holstein
Tataki van tonijn met wasabi
Tartaar op Italiaanse wijze
Seizoenspaté met konfijt
Tartaar van langoustines
Glaasje met gerookte forel en knolselder
Wrap met rivierkreeft en avocado
Crème van zoete aardappel en gamba

KOUD 

ASSORTIMENT WARME HAPJES

€7,5 PER PERSOON (VANAF 4 PERS.)

Brasvar kroketje
Reuze scampi in een krokant korstje
Samosa van zwarte pens met appel

Geitenkaas kroketje met tijm en honing
Pittige falafel

Deze warme hapjes zijn huisgemaakt en kan je
makkelijk zelf afbakken in een friteuse, smakelijk! 



BUFFETTEN

De buffetten voorgesteld op volgende pagina's zijn steeds verkrijgbaar vanaf
12 personen. Bent u met minder dan 12 personen, maar wenst u toch één

van deze buffetten? Aarzel dan niet en neem contact met ons op, dan
bezorgen wij u een voorstel op maat. 

Bij de buffetten worden er steeds bain-maries voorzien zodat de warme
gerechten lekker op temperatuur blijven en je zorgeloos met je gasten kan

genieten!

Indien gewenst kunnen deze buffetten ook warm geleverd worden, hou
rekening met een forfait van €25. 



BREUGELBUFFET
€20 PER PERSOON

Koud
Varkensrillettes

Huisgemaakte droge worsten
Huisgemaakte paté

Meloen met hesp
Kippenboutjes

Waaier fijne vleeswaren
Gerookte zalm

Augurken – zilveruitjes
Platte kaas met kruiden en radijsjes

Goudse kaas
Brie gegarneerd met vijgen

Broodjes
Boter

Aardappelsalade
 Koolsla 

Tomaat-komkommer salade
Assortiment koude sauzen

Warm
Pensen met appelmoes

Balletjes met krieken
Gebakken spek met wortelpuree

Tomatensoep of erwtensoep: €2,5 p.p.
Rijstpap in glaasjes als dessert: €2,5 p.p.

TAPASBUFFET
€25 PER PERSOON

Koud
Pata Negra

Chorizo
Lomo Iberico

Gemarineerde ansjovis
Gemarineerde octopus

Gamba’s
Pittige pepertjes

Manchego
Gegrilde paprika’s
Aardappeltortilla
Ensaladilla Rusa

Spaanse salade met inktvis
Olijvenbrood

Stokbrood
Aioli

Warm
Kippenvleugeltjes in look*

Paella met kip en gamba’s*
Albóndigas in pittige tomatensaus*

Pisto Manchego*
Patatas bravas*

Andalusische auberginegratin*

Gazpacho: €2,5 p.p.
Crema Catalana als dessert: €2,5 p.p.

*Keuze maken uit 4 gerechten



KOUD BUFFET
€30 PER PERSOON

Asperges met ham
Meloen met gedroogde ham

Carpaccio van gerookte Holstein
Paté van het seizoen

Waaier van fijne vleeswaren
Kippenboutjes

Perzik gevuld met tonijnsla
Gerookte zalm
Gerookte forel
Zalm belle-vue

Gestoomde gamba’s
Tomaat-garnaal
Gevulde eieren
Brie met vijgen

Broodjes
Boter

Aardappelsalade met groene kruiden
Pastasalade 

Koolsla met rozijntjes
Griekse salade
Boontjessalade

Tomaat-komkommer salade
Assortiment koude sauzen

ITALIAANS BUFFET
€30 PER PERSOON

Koud
Tapenade met platbrood
Assortiment bruschetta’s

Olijven
Zongedroogde tomaten

Artisjokharten
Carpaccio van gerookte Holstein

Vitello Tonato
Prosciutto Crudo

Mortadella
Capicola

Salami Milano
Rucola salade met zongedroogde tomaten 

Salade met gegrilde groenten
Gorgonzola

Geraspte parmezaanse kaas
Focaccia
Ciabatta

Boter

Warm
Spaghetti alle vongole*

Cannelloni met spinazie en ricotta*
Ossobucco met pappardelle*
Melanzane alla Parmigiana*

Lasagne Bolognaise*
Penne quattro formaggi*

Tiramisu als dessert: €2 p.p.
Panna cotta als dessert: €2,5 p.p.
*Keuze maken uit 4 gerechten



CHILL & GRILL MET KARKAS

Bekijk onze kant en klare BBQ-pakketten in het assortiment van Atelier
Karkas zodat je thuis zelf aan de slag kan. 

Liever dat wij de zorg van het bakken overnemen? Dat kan zeker! Wij
komen met eigen materiaal, inclusief tent om onder te bakken bij slecht

weer. Dit kan vanaf €25 per persoon, de uren van de kok en eventuele
bediening niet inbegrepen. Vraag jouw offerte op maat aan!

VARKEN AAN 'T SPIT
 

Wenst u van uw feest een waar spektakel te maken? Dan is een varken aan
het spit als blikvanger iets voor u, niet alleen oogt het mooi, de smaak is ook

nog eens fenomenaal!

Een varken aan het spit is verkrijgbaar vanaf 25 personen. Aarzel zeker niet
om ons te contacteren om meer informatie hierover te ontvangen! 



WALKING DINNER

Laat je gasten culinair genieten van kleine en
verfijnde gerechtjes terwijl zij gewoon kunnen
blijven netwerken of babbelen met de andere

gasten. 

Dit kan zowel op de BBQ worden gebracht of in
je eigen keuken, als het aantal personen
beperkter is. Een grotere groep is geen

probleem, wij koken overal. Wij zijn uitgerust
met een volledige mobiele keuken en een

koelwagen.  
 

Enkel op locatie, geen afhaal mogelijk.
Hieronder vind je enkele opties van de kleine

gerechtjes:

Gerookte Holstein met asperges 

Risotto van butternut met gelakt buikspek

Scampi 'diabolique' met linguini

Tataki van tonijn met wakame en noedels

Zeebaars, asperges, zeekraal en Noilly prat

Raviolini van truffel met mascarpone en funghi

Gravad Lax met komkommersalade 

Sint-Jacobsnoot met zwarte pens

Tarbot met selderpuree en botersausje

Op de BBQ:

Taco met gerijpte entrecote, tomatensalsa en

guacamole

Lamssouvlaki met Griekse pastasalade en feta

Gegrilde gamba’s met couscoussalade

Licht gepekelde ribbetjes met cowlsla

Hamburger van Black Angus

Kippenbrochette tandoori met naan brood

  

 

Een walking dinner start vanaf €25 per persoon
en is echt een concept dat we op maat

uitwerken waardoor er ook veel mogelijk wordt.
Contacteer ons gerust voor meer informatie!  



KARKAS IN EEN
PAKKET

Graag een ontbijt of lunch om uit te delen op je
evenement of na een vergadering? Bestel jouw
kant en klare oplossing. Rekening houdend met

het huidig klimaat hebben we 2 pakketten
ontwikkeld die aan deze noden voldoen. 

ONTBIJT MET KARKAS

Verse fruitsap
Chocoladekoek en Croissant
Smoothiebowl met granola

Verse brownie
Appel

€7,5 per persoon

Vanaf 15 personen

LUNCH MET KARKAS

Verse limonade
Salad bowl (keuze uit salade Niçoise met verse

tonijn, Italiaanse salade met carpaccio van Holstein,
Griekse salade met een gegrilde gamba)

2 Mini broodjes en botertje
Verse fruitsla

€15 per persoon

Vanaf 15 personen

We werken ook graag een pakket uit op maat, zodat
je zeker vindt wat je zoekt voor je project!


