
C A T E R I N G



Ontbijt

Breaks

Warm welkom

Mini viennoiserie 
Koffie, thee  

Water & vruchtensappen

Vanaf € 6 /pp

Extra’s
Huisgemaakte granola met yoghurt 

Vers fruit 
€ 5 /pp

Boost je dag

Mini viennoiserie
Huisgemaakte granola met yoghurt 

Vers fruit
Kraakvers brood met een selectie  

charcuterie
Koffie, thee

Water & vruchtensappen

Vanaf € 18,5 /pp

Cake mix & vers fruit

Huisgemaakte cakes of koekjes
Zoetigheden

Gezonde snacks
Vers fruit

Vanaf € 5,5 /pp
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Al onze prijzen zijn excl. BTW | We behouden ons het recht voor om van de vermelde 
producten en prijzen in de brochure af te wijken teneinde steeds verse producten en een 
goede service aan te bieden.



Lunch
We stemmen onze lunches volledig af op de smaak van onze gasten. 
Van een broodjeslunch en gezonde maaltijdsalades tot een heus 
meergangenmenu. Op uw vraag voorzien wij tal van opties voor 
vegetariërs of voedingsintoleranties.

Voor de dranken kiest u afhankelijk van de duurtijd van uw event uit de 
verschillende formules die wij aanbieden. 

Tartines Tartines Deluxe Salades

Assortiment van broodjes 
met charcuterie en kazen

Assortiment van broodjes 
met gezonde spreads, 
verfijnde charcuterie  

en kazen
 

Soep of dessert

Buffet van gezonde 
maaltijdsalades

 
Soep van de dag met brood  

of dessert van de chef

Vanaf € 15 /pp Vanaf € 25 /pp Vanaf € 30 /pp
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Drinks
Drankjes en borrelgarnituur geserveerd tijdens je event,
voor jouw after work drink of tijdens een walking dinner of buffet.

Basisformule
 

Netwerkformule
Inclusief bediening

Koffie, thee
Vruchtensappen

Coca cola/light/zero
Mineraal- en bruiswater

Koffie, thee
Vruchtensappen

Coca cola/light/zero
Mineraal- en bruiswater

Witte en rode wijn*
Streekbieren

Hele dag € 15 /pp
Halve dag € 8 /pp

1 uur € 12 /pp
2 uur € 15 /pp
3 uur € 20 /pp

> 3 uur op aanvraag

Extra’s
Cava* € 8 /pp per uur 

Champagne* € 12 /pp per uur
Fingerfood vanaf € 3 /pp

* huisselectie



Gastronomie
Villa Molenhof zorgt voor ongeëvenaarde gastronomische ervaringen op maat 
van jouw event. Hiervoor werken we samen met gerenomeerde chefs en lokaal 
talent. U mag steeds zelf een cateraar voorstellen, maar wij geven de voorkeur 
aan een samenwerking met onze vaste partners. 

Ontdek alvast enkele van onze formules: 

Walking dinner Buffet dinner Private dining

Een culinair meergangen-
menu gespreid over kleine 

hapjes
Incl. walking service.

Verrassende buffetten
 incl. tafelservice.

Een exclusief diner in  
beperkt gezelschap in onze 

living & dining room.
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Drankenforfait Drankverbruik per fles

3 gangenmenu  
€ 20 /pp

4 gangenmenu  
€ 30 /pp

Witte en rode wijn*
vanaf € 15 /fles

Kasteelwijnen per fles  
op aanvraag

Aperitief cava*
€ 20 /fles

Aperitief Champagne*  
€ 35 /fles

Inclusief bediening tot de 
koffie

Exclusief bediening**, 
inclusief mineraal- en 

bruiswater

Organiseer je liever een democooking, een BBQ of outdoor cooking op onze Ofyr?  
Ook dat regelen we graag.

* huisselectie   ** € 20 /u. per ober en per begonnen half uur



Villa Molenhof
Kriebrugstraat 34 - 1760 Roosdaal
054 41 71 40 | info@villamolenhof.be
www.villamolenhof.be 


