
CATERING VOOR VERGADERINGEN

Deze prijzen zijn inclusief BTW en uitsluitend geldig voor de service overdag. Voor avondcatering 
doen we een aangepast aanbod. Als uw vergadering op zaterdag of zondag plaatsvindt, wordt er 

2,00 € / pers toegevoegd op de totale prijs. 
Elke bestelling moet uiterlijk 48 werkuren voor uw vergadering worden verzonden.

WELKOM / KOFFIEPAUZE FORMULES

Wij maken de koffie en zetten alles voor u klaar

ECUADOR
Koffie en Thee

IVOORKUST
Koffie, Thee, Vruchtensap

COLOMBIA 
Koffie, Thee, Vruchtensap, Water

BRAZIL 
Koffie, Thee, Vruchtensap, Water,  
Huisgemaakte koekjes (1 stuk / pers.) 

1 service : 3,00 € / pers.
2 services : 5,50 € / pers.

1 service : 6,00 € / pers.
  2 services : 10,00 € / pers.

1 service : 6,50 € / pers.
  2 services : 11,00 € / pers.

 
1 service : 7,50 € / pers.

2 services : 11,50 €/pers.

ZOETE FORMULES / NAGERECHTEN

Onze koffie, thees en vruchtensappen zijn biologisch en/of Fair Trade 

Assortiment mini-croissantjes (2 stuks / pers.)

Fruitmand (10-12 pers.)

Huisgemaakte koekjes (2 stuks / pers.) 

Huisgemaakte minigebakjes (1 piece / pers.) 
Chocoladecake en kleine taartjes

Hele huisgemaakte taart (8-10 pers.)
Keuze : Chocoladetaart, Citroen-meringuetaart,
Appeltaart met crumble, Cheesecake met speculoos

2,50 € / pers. 

15,00 €

1,50 € / pers.
 

3,50 € / pers.

22,00 €

KOUDE DRANKEN

Bio en Fair Trade vruchtensappen 

Water (plat of bruisend)

Bio wijn (rood, wit, rosé)

6,00 € / liter

4,00 € / liter

16,00 € / fles 75cl

NL



MAALTIJDFORMULES

DAGSOEP

LONDON
Assortiment Kleine Broodjes (4 stuks / pers.)

NAÏROBI
Assortiment Kleine Broodjes (4 stuks / pers.) + Desserts

TANGER
Assortiment Kleine Broodjes (2 stuks / pers.) 
+ Salades (2 soorten)

PARIS
Quiche (1 stuk / pers.) + Salades (2 soorten) 

PORT-AU-PRINCE
Quiche (1 stuk / pers.) + Salades (2 soorten) + Desserts 

FLORENCE
Assortiment Kleine Broodjes (2 stuks / pers.) 
+ Quiche (1 stuk / pers.) + Salades (2 soorten)

CAPE TOWN
Assortiment Kleine Broodjes (2 stuks / pers.) 
+ Quiche (1 stuk / pers.) + Salades (2 soorten) + Desserts  

KAMILOU
Warm en koud Buffet (suggestie van de chef)
Een warm gerecht, een assortiment van verschillende salades 
(3 soorten) en nagerechten inbegrepen

HELE QUICHE (8 pers.) & KOM GROENE SLA
Keuze : Geitenkaas-Wortelen, Spinazie-Spek, Broccoli-Gorgonzola, 
Gegrilde groenten, Zalm, andere op basis van seizoensgroenten

Deze formules bevatten geen drankjes. Gelieve ons op de hoogte te brengen van speciale wensen, 
zoals volledig vegetarisch of veganistisch, glutenvrij, enz...

3,50 € / pers.

5,00 € / pers.

8,00 € / pers.

12,00 € / pers.

13,00 € / pers.

15,50 € / pers.

16,00 € / pers.
   

18,00 € / pers.

25,00 € / pers.

30,00 €

Al onze gerechten zijn huisgemaakt, inbegrepen sauzen en dressings. We gebruiken voor-
namelijk producten uit eerlijke handel, duurzame en lokale landbouw. We kunnen onze 
menu’s aanpassen aan veganistisch, glutenvrij of een ander specifiek dieet (laat het ons 
weten wanneer u uw bestelling plaatst). We bieden ook gepersonaliseerde aanbiedingen 

op basis van uw behoeften.

Voor alle aanvragen voor cateringservice voor uw vergaderingen, cocktails, recepties, 
walking dinners, verjaardagsfeesten,... stuur een e-mail naar: contact@kamilou.be

"Les gourmands reviendront,
les autres deviendront gourmands!"
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www.kamilou.be


