
               Chaudfroid Catering  
 

                          Traiteur, catering, feestverzorging & event service 

                              met of zonder bediening van 20 personen tot … 

 
 

 

Hebt u hieromtrent nog vragen of suggesties aarzel niet ons te contacteren 
Tel 014/58 52 40    Gsm0495/16 76 04     info@chaudfroid.be 

Deze folder is geldig vanaf 1 aug 2021 en vervangt al de voorgaande 

 

 
 

      
 

       
 

    
 

       
 

 

Desserten 

 
Wenst u uw buffet, banket, receptie,  
BBQ of pan BQ uit te breiden met 

Dessert 
Desserten buffet 
Desserten palet 

Kaastafel  
Of 

Ijskar 
 

Kan dit uiteraard 
hierbij enkele suggesties 

 
Dit is slechts een greep uit ons zeer uitgebreid 

en continu variërend assortiment 

 
 

 
 
 
 
 

De prijzen van de menu’s en gerechten zijn berekend in 
de formule take a way en aan 6% BTW 

Voor feesten met dienst zijn we verplicht deze te 
herleiden naar 12 % BTW 

Verhuur van materiaal, diensten en dranken vallen 
onder de 21% btw-regel 
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Een mousse uit een assortiment van    € 2.50 per pers 

Chocolade, advocaat, champagne, speculaas, aardbei of… 

Condé rijst of gele rijstpap      € 3.00 per pers 

Tiramisu       € 2.50 per pers 

Crème brulee        € 2.50 per pers 

Een trio van mini dessertjes     € 4.50 per pers 

(Chocomousse, mousse van champagne en tiramisu van aardbei) 

Dame blanche       € 3.50 per pers 

Biscuit met slagroom of boterroom     € 3.50 per pers 

Duo van bavarois       € 3.50 per pers 

Mikado pannenkoek       € 3.50 per pers 

Warme appelstrudel met ijs en slagroom    € 4.00 per pers 

Sabayon met fruit en ijs      € 4.75 per pers 

Ijstulp        € 5.00 per pers 

Desserten palet van het huis     € 7.50 per pers 

Kaastafel met frans brood     € 14.25 per pers 

Minimum 20 stuks per soort 
 

Ons huisbereid Desserten buffet 

Aan € 10.75 per persoon 

Een waaier van desserten bestaande uit: 

Pronkstuk van biscuit of ijstaart 

Afgewerkt met uw logo, of motief 

(Bedrijf, communie, bruidstaart, verjaardag) 

Een waaier van bavaroises, mousses, gebak en fruit 

Een totaliteit van 7 dessertjes per persoon 

 

 
Onze ijsjes kar 
Deze omvat vier verschillende smaken ijs 
Dit in begeleiding van sausjes en slagroom, gepresenteerd in potjes en 
Hoorntjes, hiervoor betaalt u € 3.50 per persoon a volonté 
(Onder de 50 personen € 175 voor een gevulde ijskar, excl. dienst) 
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