CATERING

SERVICES

Alles voor
een smakelijk
event!
Met Inovento streven we naar creatieve en
natuurlijk ook innoverende catering, en dit
steeds volledig op maat van jouw wensen.
Plan je een gezellig etentje thuis, een receptie of een groots galadiner? Een business
lunch bij een congres of een informele BBQ
na een teambuilding? Met Inovento maken
we het allemaal mogelijk. We staan er overigens ook op steeds met de meest kwalitatieve producten te werken en we staan met
ons professionele maar vlotte team nu al te
popelen om je met de glimlach te mogen
bedienen. Daarnaast begeleiden we je ook
graag doorheen de volledige organisatie
van je evenement. In deze brochure vind je
al heel wat smaakvolle gerechten. Is er toch
iets dat je hier niet kan terugvinden? Laat ons
dan gerust weten welke jouw wensen zijn.

DINER BEDIEND AAN TAFEL

DINER BEDIEND AAN TAFEL
Koude voorgerechten vlees
Rundstartaar op Toscaanse wijze, pomodoraccio, kappertjes, pesto, parmezaan
Belgisch Wit-Blauw rundscarpaccio , olijfolie met ansjovis
Tataki van rund met gember, soyasaus en honing
Carpaccio van gerookt Holstein rund met truffelcrème, parmezaan en waterkers
Millefeuille van foie gras met peperkoekcrumble
Carpaccio van Serranoham met mozarella
Asperges met serranoham, truffelvinaigrette & Tobiko eitjes
Salade met parmaham, rucola, vijgen en geitenkaas
Rundscarpaccio met bleu, walnoten en rucola
Carpaccio van tussenrib, crème van foie gras
Gemarineerd roastbeef met hummus van kikkererwten en ansjovis

Koude voorgerechten vis
Carpaccio van gerookte zalm, Granny Smith, limoen
Gravad lax zalm met gin en gepekelde tomaat
Tartaar van gerookte zalm met groene appel en rode ui
Tartaar van zalm met wasabi-sorbet
Ceviche van zeebaars met koriander en avocado
Carpaccio van Sint-Jakobsvrucht met mierikswortel en daikon
Gemarineerde makreel met limoen, appel en komkommer
Tartaar van rode tonijn met tomatenjus
Roulade van zeetong, gerookte zalm en spinazie met Coeur de Boeuf, Granny Smith en curry
Tartaar van Kingkrab, softshell tempura, pompelmoes, komkommer en ansjovismayonnaise
Slaatje met gerookte eendenborst
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Warme voorgerechten vlees

Afzakkertjes

Lamsfilet en croûte met spruitjes en pompoenchutney

Citroen-muntspoom

Lauwwarme carpaccio van hertenbiefstuk

Scroppino

Kalfspiccata met aardappeltjes en rucola

Aardbei-basilicumspoom

Tempura van ganzenlever, eekhorrntjesbrood en krachtbouillon

Sorbet royal

Cannelloni’s van kalfsfilet, spitskool en boschampignons

Sorbet met gemarineerde meloen

Gebakken ganzenlever met gekarameliseerd witloof en truffeljus

Sorbet van sinaasappel en Grand Marnier

Papillotte van spek met geitenkaas, balsamico en frambozenschuim

Trio van citrusgranité

Warme voorgerechten vis
Zalmfilet met kortgebakken asperges en blanke botersaus (01/04 – 15/06)

Sorbet van mojito
Sorbet van strawberry daiquiri

Zalmsuprême met dille, gestoofde primeurgroentjes en crème van erwtjes

Hoofdgerechten vis

Kort gebakken Black Tiger scampis, basmatirijst, mango, jonagold en currydressing

Gebraden kabeljauw met puree en prei, afgewerkt met een garnaleninfusie

Oosterscheldekreeft met couscous

Zeeduivel met fijne groentjes, blanke botersaus en natuuraardappeltjes

Brandade van kabeljauw met saffraansausje

Waterzooi van noordzeevis, primeurgroentjes en natuuraardappeltjes

Roggevleugeltje, crème van aubergine, sojaboontjes en geschuimde jus van kokkels

Gepocheerde tongrolletjes met spinaziepuree en saffraansaus

Millefueille van kreeft, gamba en tomatenespuma

Tarbot met ratatouille, röstis en jus van eekhoorntjesbrood

Black Tiger scampis met tagliatelle van courgette

Pladijs met witte wijnsaus, grijze garnalen en fijne groentjes

Soepen en veloutés
Bloemkoolsoep met olijfolie, parmezaan en handgepelde grijze garnalen
Soep van gegrilde paprika met kruidenkaas en koriander
Aspergeroomsoep met verse asperges (01/04 – 15/06)
Kreeftenbisque met verse kreeft
Broccolisoep met zalmspiesje
Cappucino van prei, schelpjes en limoenblad

Pladijs met asperges, mousselinesaus & grijze garnalen
Zalm en croûte met spinazie, krielaardappeltjes in de schil en hollandaise
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Hoofdgerechten vlees
Parelhoender gebraden in de oven met fine champagnesaus, groentjes en gratin dauphinois
Chateaubriand bordelaise, krielaardappeltjes in de oven met provencaalse kruiden
Filet pur met béarnaise, gratin dauphinois en seizoensgroentjes
Lamskroon gebraden in de oven, demi glacesaus met thijm, rozemarijn en honing
Lamskroon met amandel-kruidenkorst, wortelzalfje en gratin dauphinois
Varkensmignonette met kruidenkorst, kroketjes en primeurgroentjes
Varkensgebraad met boschampignons, witloof en kroketjes
Kalfsmedaillon met ratatouille en fijne thijmsaus met honing
Kalfsoesters met dragonsaus, jonge worteltjes en olijfoliepuree
Kalkoensuprême met archiducsaus, fijne groentjes en kroketjes
Bressekip in bladerdeeg met oesterzwammen

Desserten
Carpaccio van ananas met citroensorbet en muntsuiker
Pavlova van rabarber en aardbei
Millefeuille met rode vruchten en limoenroom
Syllabub van frambozen met verse langues de chat
Pallet van chocoladestructeren met rood fruit
Groene thee en vanille-panna cotta met chocolade
Rood fruit-rabarber crumble met vanille-ijs
Tarteletjes met mandarijn en meringue
Millefeuille van kletskop met banketbakkersroom en aardbeien
Dessertenbuffet met uitgebreid assortiment dessertjes

BUFFETTEN

THEMABUFFETTEN
Standenbuffetten

I. BELGISCH BUFFET
Stoofvlees op z’n Vlaams met frietjes
Steak tartaar à la minute
Chicon gratin met puree

II. FRANS BUFFET
Bouillabaise met verse rouille
Tartiflette
Blanquette de veau

III. ITALIAANS BUFFET
Pittige Siciliaanse visschotel
Pasta carbonara
Klassieke Italiaanse lasagne

BUFFETTEN

IV. NAPOLITAANS
SHOWCOOKING BUFFET

VI. JAPANS SHOWCOOKING
BUFFET

4 soorten pizza à la minute, keuze uit:

Teppanyaki showcooking:

Margherita: Tomaat, mozarella, basilicum,
oregano

Tataki van rund met gember & soja

Rustica: Tomaat, mozarella, kerstomaten,
rucola, parmezaan

Lamskroontjes met look & soja

Napoli: Tomaat, mozarella, ansjovis,
kappertjes, olijven

Scampi met look

Quattro Formaggi: Tomaat, 4 soorten kaas

Gyoza

Calamari

Japanse saladbar (3 soorten)

Diavola: Tomaat, mozarella, pikante
salami
Tonno: Tomaat, mozarella, tonijn, ui,
kappertjes
Parma: Tomaat, mozarella, parmaham,
rucola, pijnboompitten
Scampi: Tomaat, mozarella, scamp
Tartufo: Tomaat, mozarella, truffelolie,
rucola, parmezaan

V. SPAANS BUFFET
Paella Mixta

VII. VEGGIE BUFFET
Chilli sin carne

Tapas:

Gevulde courgette met feta, spinazie en
pijnboompitten

Patatas bravas, tortilla, gambas con ajo,
chorizo, manchego, pata negra

Lasagna verde

BUFFETTEN

KLASSIEKE BUFFETTEN

VIII. NOORDZEEBUFFET
Waterzooi van noordzeevis met puree.

Koud voorgerechtenbuffet op bordjes

Hollandse Kreuzen

Voor het aan tafel gaan of voor het openen van de themabuffetten wordt een
voorgerechtenbuffet geopend, waar de gasten zelf hun voorgerecht kunnen kiezen

A la minute tartaar van zalm met rode ui,
limoen en Granny Smith

I. PREMIUM
Rundstartaar op Toscaanse wijze, pomodoraccio, kappertjes, pesto en parmezaan

IX. STEAK BUFFET
Chateaubriand à la minute versneden
Béarnaise-, peper- en bordelaisesaus
Gratin Dauphinois
Koude salade

Belgisch Wit-Blauw rundscarpaccio, rucola met olijfolie en ansjovis
Tataki van rund met gember, sojasaus en honing
Carpaccio van Serranoham met mozarella
Salade met parmaham, rucola, vijgen en geitenkaas
Rundscarpaccio met bleu, walnoten en rucola
Gemarineerd roastbeef met hummus van kikkererwten en ansjovis

Carpaccio van gerookte zalm, Granny Smith en limoen
Gravad lax zalm met gin en gepekelde tomaat
Tartaar van gerookte zalm met groene appel en rode ui

II.

DELUXE

Keuze uit alle koude voorgerechten

BUFFETTEN

Koud buffet

I. CLASSIC PREMIUM

II. CLASSIC DELUXE
Zalm Bellevue

Zalm Bellevue

Tomaat garnaal

Tomaat garnaal

Perzik met tonijn

Perzik met tonijn

Gerookte zalm, heilbot, makreel en forel

Gerookte zalm, heilbot, makreel en forel

Meloen met parmaham

Meloen met parmaham

Varkensgebraad

Varkensgebraad

Rosbief

Rosbief

Kippenboutjes

Kippenboutjes

Rundscarpaccio met rucola, parmezaan en olijfolie

Rundscarpaccio met rucola, parmezaan en olijfolie

Kreeftje Bellevue

Taboulé en rijst

Hollandse Kreuzen

Deegwaren met tomaatjes en basilicum

Garnalencocktail van de chef

Koude aardappeltjes

Foie gras met assortiment confit

Seldersla

Taboulé en rijst

Geraspte worteltjes

Deegwaren met tomaatjes en basilicum

Komkommersla

Koude aardappeltjes

Princesseboontjes

Seldersla

Gemengde sla

Geraspte worteltjes

Tomatensla

Komkommersla
Princesseboontjes

Koude sauzen

Gemengde sla

Brood

Tomatensla

Koude sauzen
Brood

BUFFETTEN

Warm buffet

Koud buffet

I. PREMIUM

III. CLASSIC PREMIUM

U kan eventueel met een selectie van volgende hoofdgerechten uw koud buffet aanvullen:

Zalm Bellevue
Tomaat garnaal

Gebraden kabeljauw met puree en prei, afgewerkt met een garnaleninfusie

Perzik met tonijn

Waterzooi van noordzeevis, primeurgroentjes en natuuraardappeltjes

Gerookte zalm, heilbot, makreel en forel

Tarbot met ratatouille, röstis en jus van eekhoorntjesbrood

Meloen met parmaham

Pladijs met witte wijnsaus, grijze garnalen en fijne groentjes

Varkensgebraad

Pladijs met asperges, mousselinesaus & grijze garnalen

Rosbief
Kippenboutjes

Parelhoender gebraden in de oven met fine champagnesaus, groentjes en gratin dauphinois

Rundscarpaccio met rucola, parmezaan en olijfolie

Chateaubriand bordelaise, krielaardappeltjes in de oven met provencaalse kruiden
Varkensmignonette met kruidenkorst, kroketjes en primeurgroentjes

Taboulé en rijst

Varkensgebraad met champignons, witloof en kroketjes

Deegwaren met tomaatjes en basilicum

Kalfsmedaillon met ratatouille en fijne thijmsaus met honing

Koude aardappeltjes

Kalkoensuprême met archiducsaus, fijne groentjes en kroketjes
Seldersla

II. DELUXE

Geraspte worteltjes
Komkommersla

U kan kiezen uit alle hoofdgerechten om uw koud buffet aan te vullen:

Princesseboontjes
Gemengde sla
Tomatensla

Koude sauzen
Brood

BUFFETTEN

IV. CLASSIC DELUXE
Zalm Bellevue
Tomaat garnaal

Warm buffet

III. PREMIUM
U kan eventueel met een selectie van volgende hoofdgerechten uw koud buffet aanvullen:

Perzik met tonijn
Gerookte zalm, heilbot, makreel en forel

Gebraden kabeljauw met puree en prei, afgewerkt met een garnaleninfusie

Meloen met parmaham

Waterzooi van noordzeevis, primeurgroentjes en natuuraardappeltjes

Varkensgebraad

Tarbot met ratatouille, röstis en jus van eekhoorntjesbrood

Rosbief

Pladijs met witte wijnsaus, grijze garnalen en fijne groentjes

Kippenboutjes

Pladijs met asperges, mousselinesaus & grijze garnalen

Rundscarpaccio met rucola, parmezaan en olijfolie
Kreeftje Bellevue

Parelhoender gebraden in de oven met fine champagnesaus, groentjes en gratin dauphinois

Hollandse Kreuzen

Chateaubriand bordelaise, krielaardappeltjes in de oven met provencaalse kruiden

Garnalencocktail van de chef

Varkensmignonette met kruidenkorst, kroketjes en primeurgroentjes

Foie gras met assortiment confit

Varkensgebraad met champignons, witloof en kroketjes

Taboulé en rijst

Kalfsmedaillon met ratatouille en fijne thijmsaus met honing

Deegwaren met tomaatjes en basilicum

Kalkoensuprême met archiducsaus, fijne groentjes en kroketjes

Koude aardappeltjes

Seldersla
Geraspte worteltjes
Komkommersla
Princesseboontjes
Gemengde sla
Tomatensla

Koude sauzen
Brood

IV. DELUXE
U kan kiezen uit alle hoofdgerechten om uw koud buffet aan te vullen.

BBQ

BARBECUE
BBQ-formule

I. CLASSIC
Inbegrepen in deze formule:
4 keuzes uit volgende opties:
Chipolata
Merguez
Steak
Kippenboutje
Gebraiseerde beenham
Gemarineerde varkensmedaillon

Saladbar met groentjes, salades en rauwkost
Warme aardappelvormen
2 warme sauzen

II. PREMIUM
Inbegrepen in deze formule:
Koud voorgerecht naar keuze, bediend aan tafel. Keuze uit:
Carpaccio van Serranoham met mozarella
Rundscarpaccio met bleu, walnoten en rucola
Belgisch Wit-Blauw rundscarpaccio, olijfolie met ansjovis
Salade met Parmaham, rucola, vijgen en geitenkaas
vervolg op pagina 24 ▸

BBQ

II. PREMIUM (vervolg)

Gemarineerde lamskoteletjes
Papillotte van kabeljauw met fijne groentjes en kruiden

Carpaccio van gerookte zalm, Granny Smith, limoen

Kipfilet met honing-balsamico glaze

Tartaar van gerooke zalm met groene appel en rode ui

Chipolata
Merguez

4 keuzes uit volgende opties:

Steak

Chipolata

Kippenboutje

Merguez

Gebraiseerde beenham

Steak

Gemarineerde varkensmedaillon

Kippenboutje

Gegrilde sweet patato wedges

Gebraiseerde beenham
Gemarineerde varkensmedaillon

Saladbar met groentjes, salades en rauwkost
Warme aardappelvormen

Saladbar met groentjes, salades en rauwkost
Warme aardappelvormen
2 warme sauzen

III. DELUXE
Inbegrepen in deze formule:
Warm of koud voorgerecht naar keuze, bediend aan tafel

6 keuzes uit volgende opties:
Spicy scampispiesje met look en citroen
Gegrilde kip-souvlaki
Gemarineerde rib-eye

2 warme sauzen

WALKING DINNER

WALKING DINNER
I. PREMIUM
Tataki van rund met gember, soyasaus en honing
Carpaccio van gerookte zalm, Granny Smith, limoen
Gravad lax zalm met gin en gepekelde tomaat
Tartaar van gerookte zalm met groene appel en rode ui
Slaatje met spek, geitenkaas, balsamico en schuim van framboos
Vitello tonnato
Scampi tempura met zoetzure saus
Bloemkoolsoep met olijfolie, parmezaan en handgepelde grijze garnalen
Millefeuille van gedroogde Serranoham met aubergine en mozarella
Rundstartaar met langoustines
Soepje van Zeeuwse mosselen
Tomaat mozarella met basilicumstructuren
Black Tiger scampi met warm looksausje

Carpaccio van ananas met citroensorbet en muntsuiker
Brownie met hazelnoot, passievrucht en crème anglaise
Citroencrème met rode vruchten en honingkoekjes
Rood fruit-rabarber crumble met vanille-ijs
Panna cotta met rood fruit en citroenverbena
Dessertenbuffet met uitgebreid assortiment dessertjes

WALKING DINNER

II. DELUXE
Carpaccio van gerookte eendenborst met ganzenlever
Cocktail van King krab, avocado en mango
Tataki van tonijn met Japanse dressing
Millefeuille van foie gras met peperkoekcrumble
Carpaccio van Holstein rund met foie gras en parmezaan
Ravioli van krab met kreeftenespuma
Ceviche van zeebaars met koriander en rode ui
Bisque van langoustine met verse rouille
Pomme moscovite (5gr)
Trio van oesters
Foie gras met appeltjes en balsamicocrème
Trio van hartige macarons
Langoustines met tartaar van tomaat en wakamé, espuma van citroen en olijfolie
Kreeft op wijze van de chef
Kort gebakken Sint-Jakobsvruchten met butternutcrème

Elegemstraat 122
1700 Dilbeek
+32 (0)2 310 39 89
info@inovento.be
inovento.be

