MENUBROCHURE
Provinciaal Sport- & Recreatiecentrum De Nekker vzw - Uitgave 2015

De prijzen in de brochure zijn ZONDER BEDIENING.
Prijzen zijn inclusief BTW.
Als je bediening wenst, betaal je € 40,00 / uur per kelner.

PROVINCIAAL SPORT- EN RECREATIECENTRUM DE NEKKER VZW
Nekkerspoel-Borcht 19 – 2800 Mechelen - www.denekker.be
T 015 55 70 05 (06) – F 015 55 66 10 - www.facebook.com/denekker
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Te verkrijgen in 1L flessen:
Fruitsap / appelsap (Minute maid)
Plat / bruis water (Chaudfontaine)
Cécémel
Coca Cola / Coca Cola light / Coca Cola zero
Fanta / Sprite

€ 5,00 / fles
€ 4,00 / fles
€ 5,00 / fles
€ 5,00 / fles
€ 5,00 / fles

Wijnen:
Witte huiswijn
Rode huiswijn
Rosé wijn
Cava

Kindertarieven :
0 tot 4 jaar = gratis
5 tot 8 jaar = - 40%
9 tot 12 jaar = - 20%

€ 13,00 / fles
€ 13,00 / fles
€ 13,00 / fles
€ 15,00 / fles
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Koude voorgerechten:
Garnaalcocktail
Kipcocktail
Tomaat met grijze garnaaltjes
Gandaham met meloen
Avocado met krab
Rundscarpaccio met rucola
Gerookt vissersbordje met gesnipperde ui
Tomaat mozzarella
Salade met lauw geitenkaasje en honingdressing met peer
Asperges op Vlaamse wijze (enkel tijdens het seizoen)

€ 9,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 8,50
€ 10,00

Onze voorgerechtjes worden steeds geserveerd met ovenverse minibroodjes

Soepen:
Tomatenroomsoep met / zonder balletjes
Waterkersroomsoep
Aspergesoep
Bloemkoolsoep
Champignonroomsoep
Pompoensoep (enkel tijdens het seizoen)
Bretonse vissoep
Witloofsoep met zalmsnippers
Broccolisoep met grijze garnaaltjes
Wortel-kokossoep met curry en koriander

€ 4,00
€ 4,50
€ 5,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,00
€ 5,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,50

Onze soepen worden steeds geserveerd met ovenverse minibroodjes

Warme voorgerechten:
Duo van kaas- en garnaalkroketje
Scampi’s van de chef (5 stuks)
Koninginnehapje
Quiche met prei en ham
Vispasteitje
Calamares met dipsaus
Kaaskroketjes (2 stuks) met slaatje
Garnaalkroketjes (2 stuks) met slaatje
Gegratineerde visschelp
Kiploempia met zoetzuur sausje
Onze voorgerechtjes worden steeds geserveerd met ovenverse minibroodjes

€ 8,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 8,50
€ 7,00
€ 7,50
€ 8,50
€ 7,50
€ 7,00
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Visgerechten:
Tongrolletjes met fijne groentjes in witte wijnsaus en grijze garnalen
Oostends visserspotje
Kabeljauwhaasje op een bedje van spinazie met een kruidenroomsausje
Paella
Scampi’s van de chef (10 stuks)
Scampi’s met mango in een zacht currysausje en geroosterde pijnboompitten
Gebakken zalmfilet met venkelpuree en dillesausje
Noordzeetong met bieslookdressing en waterkerspuree
Koolvispannetje met scampi’s en prei
Waterzooi van staartvis en garnalen

€ 16,00
€ 16,00
€ 16,50
€ 16,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 16,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00

Onze visgerechten worden steeds geserveerd met frietjes, kroketjes, puree,
pommes gratin of wedges

Vleesgerechten:
Konijn op grootmoeders wijze met pruimen
Mechelse koekoek met gestoofd witloof en Gouden Carolussaus
Lamsstoverij met jonge groentjes en koriander
Haantje in rode wijnsaus (coq au vin)
Wildragout met wintergarnituur (enkel tijdens het seizoen)
Varkenshaasje met saus naar keuze
Kipfilet met saus naar keuze
Kalkoenbrochette met saus naar keuze
Steak met saus naar keuze
Eendenborstfilet met appelsien en gember
Onze vleesgerechten worden steeds geserveerd met warme seizoengroenten en frietjes,
kroketjes, puree, pommes gratin of wedges

Sauzen:
peperroomsaus, champignonroomsaus, béarnaise of provençaalse saus

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 16,00
€ 15,00
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Pasta’s:
Tagliatelle met gerookte zalm, witloof en appeltjes in een zacht currysausje
Fettuccine met bospaddestoelen en kippenblokjes in roomsaus
Spirelli met zeevruchten
Tortellini met aubergine in arrabbiatasaus
Tagliatelle met tong-zalmrolletjes en kreeftensaus
Fettuccine met prei en pancetta
Spaghetti alla carbonara
Capellini met scampi’s in tomatensaus
Tagliatelle met gepocheerde zalm en romige spinazie
Penne 4 formaggi

€ 11,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 11,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 8,00

Onze pasta’s worden steeds geserveerd met ovenverse minibroodjes

Vegetarische gerechten:
Italiaanse aubergine / mozzarella-ovenschotel
Groentelasagne met 4 kazen
Penne met spinazie, pijnboompitten en zongedroogde tomaten
Fettuccine met courgette en tomaat
Vegetarische moussaka
Tagliatelle met vegetarische balletjes in pittige tomatensaus
Vegetarische groenteschotel met pecorino
Quiche met artisjok, feta en champignons
Quornfilet met groenten en kruidensaus
Rijstsalade met groenten en tofublokjes
Onze vegetarische gerechten worden steeds geserveerd met ovenverse minibroodjes

€ 8,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
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Kindergerechten ( tot 12 jaar ):
Gebakken kippenblokjes met appelmoes
Farfalle bolognaise
Kippets met slaatje
Steakje met provençaalse saus of champignonroomsaus
Gepaneerde vissticks met slaatje
Minicurryworstjes met slaatje
Kids hamburger met slaatje
Gehaktballetjes in tomatensaus
Kids videetje met slaatje
Pizza

€ 6,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 5,00

Onze kindergerechtjes kunnen geserveerd worden met frietjes, kroketjes, wafeltjes of puree

Nagerechten:
Botercake / marmercake / appelcake
Trio van chocolademousse
Tiramisu (classic / rode vruchten / speculoos)
Dame blanche
Verse fruitsla
Crème brûlée
Chocolade moelleux met vanilleijs en slagroom
Pronkgebak (biscuit met vers fruit en slagroom)
Taart (fruitvlaai / rijsttaart / flantaart / smurfentaart / brésiliennetaart)
Kaasplank met druiven en noten

€ 2,50
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 8,00

Zoet buffet:
minibavarois, minigebakjes, chocolademousse, rijstpap,
pannacotta met rode vruchten, tiramisu, verse fruitsla, cake
Kindertarieven geldig!

€ 9,00
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Breughelbuffet:
Franse uiensoep met croutons en gruyèrekaas
Breughelkop met hersensaus
Varkensgebraad en rosbief met mosterd
Witte en zwarte pensen met appelmoes
Frikadellen met krieken
Salad bar met sausjes
Aardappel in de schil met kruidenboter
Assortiment ovenverse minibroodjes
Provençaalse saus
Grill : hoevebrochette / gespekt worstje / kippenboutje
Rijstpap met bruine suiker
Chocolademousse
Prijs per persoon

€ 25,00

Wil je het zoet buffet er graag bij?

+ € 6,00

Kindertarieven geldig!

Barbecue:
Stukken vlees / vis te kiezen uit :
Gemarineerde saté
BBQ-worst
Gemarineerde kippenbout
Hamburger
Kipfilet
Gemarineerde spare-ribs
Chipolata
Mergueze
Papillot van kabeljauw en zalm
Scampibrochette
Aardappelsla / pastasalade
Assortiment broodjes
Sausjes : cocktail, tartaar, barbecue, zigeuner, look
Begeleid met een waaier van verse groentjes en exotische fruitsoorten
Prijs per persoon 3 stuks
4 stuks
5 stuks

€ 23,00
€ 25,00
€ 27,00

Wil je het zoet buffet er graag bij?

+ € 6,00

Kindertarieven geldig!
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Koud buffet:
Gegarneerde zalm
Tongrolletjes
Tomaat met grijze garnaaltjes
Gerookte forel
Gerookte zalm en heilbot met gesnipperde ui
Gevulde eitjes op z’n Vlaams
Perzik gevuld met vissla
Parmaham met meloen
Hespenrolletje met asperges
Kalkoengebraad met vers fruit
Gebraden kippenboutje
Varkensgebraad en rosbief
Aardappelsla
Pastasalade
Assortiment ovenverse minibroodjes
Sausjes : mayonaise, tartaar, cocktail
Begeleid met een waaier van verse groentjes en exotische fruitsoorten
Prijs per persoon

€ 30,00

Wil je het zoet buffet er graag bij?

+ € 6,00

Kindertarieven geldig!

9

Koud en warm buffet:
Tongrolletjes
Tomaat met grijze garnaaltjes
Gerookte zalm en heilbot met gesnipperde ui
Gevulde eitjes op z’n Vlaams
Hespenrolletje met asperges
Gebraden kippenboutje
Aardappelsla
Assortiment ovenverse minibroodjes
Sausjes : mayonaise, tartaar, cocktail
Begeleid met een waaier van verse groentjes en exotische fruitsoorten

Soepen

Tomatenroomsoep met balletjes
Waterkersroomsoep

Warme gerechten

Mechelse koekoek met gestoofd witloof en Gouden Carolus
Oostends visserspotje
Fettuccine met scampi’s en mango in een zacht currysausje
en geroosterde pijnboompitten
Kroketjes / pommes gratin / frietjes

Dessert

Uitgebreid zoet buffet
Prijs per persoon
Kindertarieven geldig!

€ 45,00
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Warm buffet:
Soepen

Tomatenroomsoep met balletjes
Witloofsoep met gerookte zalmsnippers
Assortiment ovenverse minibroodjes

Warme gerechten

Varkenshaasje met honing-mosterdsaus
Scampi’s van de chef
Visbrochette met wokgroentjes en choronsaus
Kalfsblanquette
Warme seizoengroenten
Kroketjes / pommes gratin / frietjes

Dessert

Uitgebreid zoet buffet
Prijs per persoon
Kindertarieven geldig!

€ 40,00
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Pastabuffet:
Pasta te kiezen uit :

Capellini bolognaise
Spaghetti alla carbonara
Penne 4 formaggi
Spirelli met zeevruchten
Tortellini met aubergine in arrabbiatasaus
Fettuccine met prei en pancetta
Tagliatelle met gepocheerde zalm en romige spinazie
Tagliatelle met gerookte zalm, witloof en appeltjes in een zacht currysausje
Fettuccine met bospaddestoelen en kippenblokjes in roomsaus
Tagliatelle met tong-zalmrolletjes en kreeftensaus
Groentelasagne met 4 kazen
Penne met spinazie, pijnboompitten en zongedroogde tomaatjes
Tagliatelle met vegetarische balletjes in pittige tomatensaus
Fettuccine met courgette en tomaat
Lasagne met zalm en spinazie
Ravioli met spinazie en ricotta
Macaroni met ham- en kaassaus
Lasagne bolognaise
Ravioli met tomatensaus
Pizza
Het pastabuffet wordt steeds vergezeld van ovenverse minibroodjes en
gemalen parmezaanse kaas

Prijs per persoon 3 pasta’s
4 pasta’s
5 pasta’s

€ 15,00
€ 18,00
€ 21,00

Mogelijkheid vooraf minestronesoep en tiramisu als dessert

+ € 5,00

Kindertarieven geldig!
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Brunch:
Ontvangst met een glaasje cava of fruitsap
Seizoensoep met stokbrood en roomboter
Uitgebreid broodassortiment met minikoffiekoekjes, minibroodjes,
croissants, suiker- en rozijnenbrood
Zoet beleg
Cornflakes en muesli met melk
Yoghurtjes
Belgische kaas- en vleesschotel
Salad bar met sausjes
Diverse eiergerechten (roerei, omelet spek, hardgekookte eitjes)
Buffetje van gerookte vissoorten
Verse fruitsla
Botercake / marmercake / appelcake
Gedurende 3 uur onbeperkt koffie, thee, fruitsap, cécémel, plat en bruis water
Prijs per persoon
Kindertarieven geldig!

€ 25,00
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Luxe brunch:
Ontvangst met een glaasje cava of fruitsap
Seizoensoep met stokbrood en roomboter
Uitgebreid broodassortiment met minikoffiekoekjes, minibroodjes,
croissants, suiker- en rozijnenbrood
Zoet beleg
Cornflakes en muesli met melk
Yoghurtjes
Belgische kaas en vleesschotel
Salad bar met sausjes
Diverse eiergerechten (roerei, omelet spek, hardgekookte eitjes)
Buffetje van gerookte vissoorten

Warme gerechten

Kippenblokjes met champignonroomsaus en gerookte spekjes
Zalmfilet met graanmosterd op een bedje van prei
Fettuccine met gewokte scampi’s en een licht pikant roomsausje
Assortiment warme seizoengroenten en aardappelgarnituur

Dessertenbuffet

Diverse minibavarois
Chocolademousse
Verse fruitsla
Botercake / marmercake / appelcake
Rijstpap met bruine suiker
Gedurende 4 uur onbeperkt koffie, thee, fruitsap, cécémel,
plat en bruis water, witte en rode huiswijn, jupiler en frisdrank
Prijs per persoon
Kindertarieven geldig!

€ 40,00
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Broodbuffet:
Assortiment pistolets
Assortiment koffiekoeken
Sandwiches
Assortiment muffins
Zoet beleg
Kaas / ham / salami / kippenwit / frikadellenkoek / Cobourg
Preparé / kip curry / tonijnsla / vleessla
Salad bar : gemengde sla, tomaat, komkommer, worteltjes, mayonaise
Yoghurtjes en vers fruit
Voor de vegetariërs kunnen wij komkommersla en selderijsla voorzien
Prijs per persoon

€ 13,00

Kindertarieven geldig!

Koffietafel:
Assortiment pistolets
Assortiment koffiekoeken
Sandwiches
Assortiment muffins
Zoet beleg
Kaas / ham / salami / kippenwit / frikadellenkoek / Cobourg
Preparé / kip curry / tonijnsla / vleessla
Yoghurtjes en vers fruit
Koffie, thee, fruitsap, cécémel, plat en bruis water
Voor de vegetariërs kunnen wij komkommersla en selderijsla voorzien
Prijs per persoon
Kindertarieven geldig!

€ 13,00
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Lunchpakketten:
Lunchpakket 1:
1 broodje kaas
1 broodje ham
1 broodje preparé
Prijs per persoon

€ 6,00

Lunchpakket 2:

1 broodje kaas
1 broodje ham
1 broodje preparé
1 drankje naar keuze (plat of bruis water, frisdrank, fruitsap)
Prijs per persoon

€ 7,50

Lunchpakket 3:

1 broodje kaas
1 broodje ham
1 broodje preparé
1 drankje naar keuze (plat of bruis water, frisdrank, fruitsap)
1 stuk fruit of 1 potje yoghurt
Prijs per persoon

€ 8,50
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Recepties:
Receptie 1 ( 1 uur ):

Cava / fruitsap
Hapje van de chef
Gevarieerde toastjes met garnituur
Rauwkostgroentjes met dipsaus
Fruitige hapjes
Prijs per persoon

€ 14,00

Receptie 2 ( 1 uur ):

Cava / fruitsap
Hapje van de chef
Gevarieerde toastjes met garnituur
Rauwkostgroentjes met dipsaus
Fruitige hapjes
Assortiment warme hapjes
Prijs per persoon

€ 16,00

Receptie 3 ( 1 uur ) :

Cava / fruitsap
Witte en rode huiswijn
Jupiler
Hapje van de chef
Gevarieerde toastjes met garnituur
Rauwkostgroentjes met dipsaus
Fruitige hapjes
Assortiment warme hapjes
Prijs per persoon
Kindertarieven geldig!

€ 18,00
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Hapjes:
Koude hapjes:

Minisandwich open belegd
Minisandwich gesloten belegd
Piccolo of sandwich open belegd
Piccolo of sandwich gesloten belegd
Minikoffiekoekje
Assortiment minikoffiekoekjes (4 stuks)
Rauwkostgroentjes met dipsaus
Fruitsaté
Witloof garnaalbootje
Kerstomaatje gevuld met grijze garnaaltjes
Belegd toastje
Meloenpartje met Parmaham
Lepelhapje met zalmmousse en dille
Lepelhapje tonijntartaar met sjalot en sesamzaadjes
Lepelhapje met kruidenkaas en Cobourg
Lepelhapje van gerookte zalm met komkommer
Lepelhapje met mousse van gerookte forel en bieslook
Lepelhapje van gerookte zalm en kruidenkaas
Peperkoek met boerenpaté en uienconfituur
Tomaat-mozzarellastickje
Wrap met groentjes
Wrap met kip en guacamole
Wrap met gerookte zalm en kruidenkaas
Gazpacho
Bordje kaas en salamiblokjes

Warme hapjes :

Minipizza
Miniworstenbroodje
Miniquiche
Minicroque monsieur
Zakouski
Lepelhapje met scampi diabolique
Kaasballetjes (3 stuks)
Garnaalballetjes (3 stuks)
Bitterballen (3 stuks)
Calamares met dipsaus (3 stuks)
Bruschetta pomodoro
Seizoensoepje
Kreeftensoepje
Minihamburger
Minihot dog
Gebraden kippenboutje
Bord met gefrituurde hapjes (20 stuks) met 2 koude sausjes

€ 0,80 / stuk
€ 1,00 / stuk
€ 1,20 / stuk
€ 1,50 / stuk
€ 1,20 / stuk
€ 4,50
€ 1,00 / pp
€ 2,00 / stuk
€ 0,80 / stuk
€ 0,80 / stuk
€ 0,80 / stuk
€ 0,80 / stuk
€ 1,00 / stuk
€ 1,00 / stuk
€ 1,00 / stuk
€ 1,00 / stuk
€ 1,00 / stuk
€ 1,00 / stuk
€ 1,00 / stuk
€ 0,80 / stuk
€ 1,20 / stuk
€ 1,50 / stuk
€ 1,50 / stuk
€ 1,20 / stuk
€ 6,00

€ 1,00 / stuk
€ 1,00 / stuk
€ 1,00 / stuk
€ 1,00 / stuk
€ 1,00 / stuk
€ 2,00 / stuk
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 0,80 / stuk
€ 1,20 / stuk
€ 2,00 / stuk
€ 2,50 / stuk
€ 2,50 / stuk
€ 1,50 / stuk
€ 8,00
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Hapjes:
Tapas:
Tortillachips met dipsaus
Patatas bravas
Tonijn met ui en ansjovis
Gehaktballetjes in pittige tomatensaus
Champignons in knoflookolie
Lookbrood met tomaat
Tapas mix : olijven, chorizo, ansjovis, feta, zongedroogde tomaatjes

€ 2,00 / pp
€ 2,50 / pp
€ 2,00 / pp
€ 3,00 / pp
€ 3,00 / pp
€ 2,00 / pp
€ 8,00 /
bordje

Drankenforfait ( gedurende 3 uur )
Formule 1:

Cava, fruitsap, plat en bruis water, frisdranken
Prijs per persoon

€ 10,00

Formule 2:

Cava, fruitsap, plat en bruis water, frisdranken, jupiler, hoegaarden, palm
Prijs per persoon

€ 12,00

Formule 3:

Cava, fruitsap, plat en bruis water, frisdranken, jupiler, hoegaarden, palm,
witte en rode huiswijn
Prijs per persoon
Kindertarieven geldig!

€ 15,00
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Babyborrel
Cava – fruitsap + hapje van de chef
Plat en bruis water
Koffie en thee
Botercake / marmercake / appelcake
Minikoffiekoekjes
Chocolademousse / verse fruitsla
Gesloten belegde receptiebroodjes (4 stuks pp)

Beleg te kiezen uit :

Ham
Kaas
Preparé
Kip curry
Vleessla
Gerookte zalm
Vissla
Tonijnsla
Krabsla
Tomaat mozzarella
Kipfilet
Zuiderse kipsla
Tonijn pikant
De broodjes worden steeds afgewerkt met groentjes
Prijs per persoon
Kindertarieven geldig!

€ 16,00

